
 

 

 

ایست که گرانهنوشته پرارزش و آگاه« اخالقیات کمونیستی و اخالقیات ضد کمونیستی»

های ای در سایتبه شکل مقاله ۹۰۰۲روشنفکر خودفروخته در سال  در رد اتهامات یک

پاشی های نعیم بارز های معتبر و موثق لجناینترنتی نشر شد. این نوشته کوتاه با فاکت

 .بر مارکسیزم و رهبران بزرگ پرولتاریا را پاسخ داده است

وار کوشایدند پراکنای هاای گاوبهزها چندین دهه است که باا ممهاه و درو امپریالیست

خبران خرد کنند. دشمنان مارکسایزم باا تبهیتاات ههیاه شخصیت استالین را در نظر بی

دهند. اما  اهتبار جهوهمعمار سوسیالیزم در واقع کوشیدند بر مارکسیزم ممهه نموده آنرا بی

 . توان مسخ کردتاریخ را هرگز نمی

با خیش تحویل گرفت و با بمب  استالین کشور را»آنچنان که چرچیل اهتراف کرده بود، 

توانسات تنفار پس زممات و خدمات این رهبر بازرگ و انقالبای نمی«. اتم تحویل داد

و  پردازیها و سگانش را در قبال نداشته باشد. اما نیم قرن بعد از این جعالامپریالیست

ه مااداقل در شااوروی سیاساات کننااد کااها، مااال خااود اهتااراف میسااازیافسانه

 .شان تاثیر برهکس داشته و سبب محبوبیت بیشتر او شده است« زداییاستالین»

خاروار  -دانم که پس از مارگم خاروارمن می»بینی کرده بود: استالین زمانی خود پیش

ی آنهاا را بادور خواهاد ها بر مزارم خواهند پاشید. اما توفان سهمگین زماان هماهلجن

چهره این رهبر فرزاناه پرولتاریاا آغااز به راستی که سالهاست که غبارروبی از «. ریخت

رساند، بار کاوب و هایی که یکی پی دیگری به چاا  میشده و اسناد تاریخی و کتاب

 .ها و مقانیت استالین صحه گواشته استرذالت امپریالیست

، از نخسااتین «اخالقیااات کمونیسااتی و اخالقیااات ضااد کمونیسااتی»نوشاته ارزشاامند 

خواران وطنی غرب در کشور ماا باود افتان در برابر چتهی های کوبنده از نویسندهنوشته

 .دهدای انتشار میاین بار آنرا بصورت جزوه« انتشارات محسن»که 
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 قباد شکور

 

 کمونیستی اخالقیات

 و

 کمونیستی ضد اخالقیات
 

 

 

 بزرگتری عطف نقطه پاریس، کمون و فرانسه کبیر انقالب از بعد روسیه اکتبر کبیر انقالب

 خوشوبتت  و راوای  سوم  بوه کشووراا کلیه انقالبیون برای را راه که بود بشر تاریخ در

 برای اساس  درس  کتاب اایششکس  و ااکامیاب  با روسیه انقالب ایگفته بنابر. گشود

 اسوتثمار از عواری جهان  ایجاد و استثمار دفن خوااان که رودم  شمار به رنجبران  تمام

 و ااامپریالیسو  و دارانسورمایه اًطبیعتو کوه امریسو  ایون. انود کوارگران گردانندگ  به

 وحشو . اراسوند در آن از و یابد تحقق خوااندنم  آنان مذاب غیر و مذاب  امدستان

 اواتووده بور عصورما اجتمواع  یاندیشوه نافوذترین و اثرگوذارترین این مارکسیزم از آنان

 گذش  با که اس  ترعجیب ام عجیب از»: پیداس  «زونتگ امول » نشریه از یادرجمله

 و کاتولیوو  ایوکووالویز،ژان «.بمیوورد نیسو  قوورار مارکسوویزم موارکس، از سووا صوود حتو 

 بوه مارکسویزم بوه که اس  کس  ما معاصران بین آیا»: پرسدم  مارکس، نویسزندگینامه

 رو، ایون از «باشود  نهواده نه را اای سوا  او برابر در مارکسیزم و ننگرد چالش ی  مثابه
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 از را ااتوده تا داندم  اشاعه مجدانه دارند کمونیزم برضد دروغ چنته در چه ار دشمنان

 انفعووا ، بووه را آنووان آفریووده، سیوو  انقالبیووون د  در سوواخته، دور آن جاذبووه میوودان

 .بکشانند گریمعامله و ارتداد گریزی،سیاس 

 خودفروختوه، روشونفکران گورفتن خودم  بوه بوا موذاب ارتجوا  و امپریوالیزم امچنین

 برخوورد انکارکواملش و تتطئه تحریف، یا سکوت توطئه با مارکسیزم مورد در اندکوشیده

 و کورده برپا را سوسیالیزم بر داریسرمایه نهای  تفوق جشن «تاریخپایان» اعالم با نمایند؛

 و لنین برابر در را مارکس ،«پیر» مارکس برابر در را «جوان» مارکس بتوانند؛ را اشفاتحه

 سوارری،دیون با کمونیست ، ضد کارزار این و... و داند، قرار لنینیزم برابر در را مارکسیزم

 .باشدم  عجین مردم ضد اایگرایش وغیره پرست قوم پرست ،نژاد

. انودنبوده مصون پس  بهتان  و دشنام ایچ از مبارزه آغاز امان از لنین و انگلس مارکس،

 دموکراتیو  ضود و تروریسو  را شووروی قودرت» جهان  بورژوازی گف  9191 در لنین

 تبلیغات شکل ترینعمده لنین، درگذش  از پس اما «.سازد خفه را آن خواادم  و نامیده

 علیوه مواوو و اسوتالین پورچم بوا کوه انقالبیون . اس  بوده استالین به حمله کمونیزم،ضد

 ایران جنایتکار رژیم منجمله کمونیزمضد کمپ سوی از رزمند،م  اایشسگ و امپریالیزم

 بوه عموموا پاشوند،مو  لجون مواوو و استالین بر که اای «مارکسیس ». خورندم  دشنام

 چوون پذیرنودم  آنان نوکران و ااامپریالیس  که چیزی غلتند،م  رفرمیزم و سازشکاری

 نووکران و ااامپریالیسو  بوا اوارفرمیس  نهای  تحلیل در و نیس  آنان سلطه تداوم ناف 

 سورنگون  خواسوتار کشوورما در کوه روشونفکران  جهو  اموین بوه. آینودم  جور آنان

 روشونفکران  ول  بود خوااند مواجه دار و شکنجه و سیااچا  با اند، چاکران و امپریالیزم

 انود،دوخته مافیوای  -جهوادی رژیوم چوبچهار در اصالحات  انجام به چشم که خورجیره

 دژخیمان و امپریالیزم تعلیم  سگان مثابه به و گرفته قرار دشمن مرحم  و حمای  مورد

 وچ اوا کمونیسو  علیوه ،«انرمنود» و «نویسونده» و «شواعر» روغون و رنگ با بنیادگرا

 .شوندم 

 کوه انود مبتذ  و سطح  آنقدر اامارکسیس  و مارکسیزم به فاشیس  مذابیون حمالت
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 جهادی وحوش اعما . داد نتوااد و نداده خود به را آنها به پاسخ زحم  کس  مدتهاس 

 .اس  بوده عل  بر مزید نیز اس  برداشته پرده آنان انسان ضد ماای  از خود که طالب  و

 افتتوارب  یعرصوه ایون در پوا «ظاارشواا » و «مل » عبای  با که وطن  نفسان تازه از

 سوتوده بسویار آنالیون جورمن-افغان سای  که اینوشته در او. اس  بارز نعیم آقای نهاده

. داد آن بوه پاسوت  رزمس  که بسته اامارکسیس  و مارکسیزم به زیادی افتراوات اس ،

 محصوورت و متحودان و امریکوای  اشوغالگران توسو  موا مردم که وضعیت  در! چاره چه

 مووحش گرفتارگرداب  و شده پاره و تکه روحا و جسما آنان، مذاب  غیر و طالب  جهادی،

 اشغیردینو  و دینو  گوناگون عوامل و امپریالیزم که برخاس  مکتب  از دفا  به باید اند،

 و شوکنجه اور اصیلش پیروان که مکتب  انگارند؛م  ناپذیرآشت  دشمن یگانه بحق را آن

 سورفرود غیردینو  و دینو  دژخیموان و امپریالیزم برابر در ول  خرندم  جان به را مرگ 

 ضورورت و داریسرمایه از تحلیلش درست  به جاری اقتصادی بحران که مکتب  آرند؛نم 

 دنیوای  بوه نیول شدنش، راه چراغ بدون که مکتب  گذارده؛ صحه آن با مبارزه چگونگ  و

 .نیس  ممکن بهتر

 متشوکل و آن توروی  مارکسویزم، از دفوا  تورینکواری کوه باورم این به قویا من معذل ،

 سازشکاران مرتدان، دشمنیاران، با انتهاب  بحثهای نه و اس  مردموسیع اایتوده ساختن

 .عملب  لفاظان و

!« افغانستان در آن منف  اثرات به اشاره و کمونیست  اخالقیات» عنوان زیر بارز نعیم آقای

 یکینوه. اسو  نمووده خوال  داشوته، کمونیسوتها و کموونیزم علیوه تنگش د  در ارچه

 بور کوه بودنود «شووروی پیرو اایکمونیس » گویدم  که اس  چنان وی کمونیست ضد

 خالصه و! کشانده جنایتکاری به و گردانیده بیراه را آنها و گذاشته بد اثر اسالم  گرواهای

 خلق و پرچم اای«کمونیس » حکمروای  مدت محصو  اینسو به سا  03 از جاریفاجعه

 !اس 

 کوره نابسامان وضع اصل  دلیل... و ماوو و استالین و لنین و مارکس به او اشاره لحاظ به و

 !اس  کمونیست  اخالقیات و ااکمونیس  امین دس  از ما خاک 
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 «دموکراسو » و «تروریوزم علیه مبارزه» نام زیر را افغانستان امریکا که شرایط  در راست 

 القاعوده، و طالوباوایتروریسو  کشوتن جوای بوه و درآورده اشوغا  بوه «زنانآزادی» و

 عزایو  بوه را شوانکوچو  اوایخوشو  و کشدم  را ما نگونبت  و فقیرمردم گروهگروه

 بر را ااستم ترینخوفناک کرزی دول  و «شما  اوتالف» مافیای و کندم  بد  شکنکمر

 بور چورا چسوبد مو  را کمونیسوت  اخالقیوات گریبوان بارز نعیم چرا دارند،م  روا مردم

 بور پشو  و سوگ مودفو  پرتواب بوا آنکوه جوای به مینماید سیاه صفحه کمونیستهاضد

 و خشوم از توا بورود آنان شوازیپ به دول  و «مل  جبهه» جالدان دیگر و مسعود احمدشاه

 مسواعد شورای  از اسوتفاده بوا و کنود نمایندگ  افغانستان در اامافیای  علیه مردم نفرت

 نماید  افشا را شان مالکان و آنان دایما اروپا

 و پورچم میهنفروشوان نامیودن «کمونیس » که داندم  طلب،سلطن  ی  عنوان به او آیا

 بنیادگرایوان برای گریعشوه امه از قبل شوریدن، «کمونیست  اخالقیات» بر آنگاه و خلق

 روسیه، در منف  چیز ار دادننسب  با که داندم  آنان  با «ضدی » ادعای رغمعل  اس 

 ناخواسوته و خواسته و فکرپوسیده مبتذ ، عام ، قلمزن  سطح در مارکسیزم، به... و چین

 شاه پسر از حت  وضعی  این با که کند م  تنز  «شما  اوتالف» و [9]«مل  جبهه» نوکر

 دامون بوه دس  ارچند که میماند عقب ایران طلبانسلطن  و شاه محمدرضا ایران خاین

 شوده کوه ام تظاار به نشاند، تت  بر را آنان و برانداخته را مالیان جمهوری تا اند امریکا

 حوزب اویچ البتوه داننود؛مو  ابلهو  را «کمونیسوت  اخالقیوات» جنوگ به رفتن عجالتا

. گذاشو  نتواانود وقعو  تاجودار اوایساواک  بازی این به ایجدی و رزمنده کمونیس 

 «ملو  جبهه» ،«کمونیستها» با او کشید؛ نتوااد نوازش دس  سرش بر نیز ظاارمصطف 

 اسو  شودیدتر نیوز نوری احمد ول  آقای از حت  بارز کمونیست  ضد چارج! اس  ساخته

 جورمن افغوان در را( درخشوان آذر) ایران  کمونیس  ی  از ایمقاله کرده گرده و د  که

 !نمایدم  نقل آنالین

 اعضوای از تون پون  حتو  کوه زموان  سوهانوک! کجا سهانوک نورودوم و کجا بارز نعیم و

 و نماند پا وجدانش بر بود، شده کشته کامبوج کمونیس  حزب حاکمی  تح  اشخانواده

 .نمود تعظیم حزب آن رابری وطنپرست  به فروتنانه
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 اخالق؟ کدام

 اخوالق پرچمو ، و خلقو  جهوادی، خاینوان امپریالیسوتها، اخوالق عوض به که نویسنده

 اوایبودروزی و [2]ظاارشواه دوران در کشوور رویوای  تکامل سد و الفسادام را کمونیست 

 :آوردم  تعریف اخالق از مینماید تلق  ...و چین و روسیه

 را اجتموا  و فورد اایقضاوت ترینعمیق جوار که انسانیس  ارزشهای مجموعهء اخالق»

 ...سازدم  ام قبا  در

 .«اس  عدالت ب  و ستم و ظلم اسارت و قید از انسان راای  و آزادی موجد اخالق... 

 نظور. نیسوتند یکسوان اموه برای و زمان ار و جا ار در که حیف اما. اند زیبای  اایواژه

 تاسویس حوق دارانسرمایه برای. اس  متضاد «انسان  ارزشهای» مورد در متتلف طبقات

 میول موا وطون در. اس  «اخالق  ارزش» ی  ستاند، بهره کارگران عرق از که ایموسسه

 بورای خواین «مسوئو  مقامات» سایر و قومندانان پارلمان،اعضای والیان، سفیران، وزیران،

 داشوتن مقورر وسوایل، و اواموتر گرانتورین کوردن وارد اوا،بان  تاسیس اا،زمین غصب

 خووارج سووفراای شووان، خووود نفووع بووه قوووانین تصووویب امتیووازات، و اووامعاش بووارترین

 جووز مووا مووردم بوورای حالیکووه در. شوووندم  پنداشووته «اخالقوو  و انسووان  ارزشووهای»...و

 موا، موردم بورای. نیسوتند دیگری چیز «اخالق  ضد اایارزش» و نابتشودن  اایخیان 

 زنودگ  اداموه و موذکور خاینوان حلقوم از پو  دالر میلیارداا کشیدن و مجازات محاکمه،

 .باشدم  مطالبه ترین«اخالق » آنان، یسلطه عل  به ناآرام  و خوف احساس بدون

 و زمینووداران و طووالب ، و خلقوو  و پرچموو  و جهووادی سووران یکطوورف افغانسووتان در

 بوا کوه صوف دو این. محروم اایتوده دیگر طرف در و دارند وجود کمپرادور دارانسرمایه

. باشوند امگوون «اخالق  ارزشهای» دارای توانندنم  شوند،م  جدا ام از خون از دریای 

 و دو اور بوه موردم اموا شومایند اخالقو  سرمشق و پهلوان... و سپنتا دادفررنگین کرزی،

 فرستندم  نفرین «ای آی س » از تبعی  و جهادی جانیان با امدست  خاطر به امگنان

: کوه کنیود پف شانگوش در روز و شب ااضدکمونیس  جمیع و طلبانسلطن  امراه ولو
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 نوه و ساخ  باید را نظام» ؛«اند دادگان خدا ااجهادی» ؛«باشید داشته حوصله و گذش »

 بوا مسوالم  و تفواام با و داریم دول  خدا شکر» ؛«بپرایزید انتقام از» ؛«برانداخ  اینکه

 ...و «کرد غلبه مشکالت بر میتوان محترم رابران

 موردم درک با ربان ، مالعمر، خلیل ، عبداله، فهیم، سیاف، بوش، درک آیا تر،ساده زبان به

 اخالق نتیجه در و اس  مشترک «ضمیر بیداری» و «بیعدالت » و «آزادی» از ما ستمکش

 حامول اخالقو  از ناشو  انداختوه، راه افغانسوتان و عوراق در امریکا آنچه دارند  امسان 

 اس   ااافغان و ااعراق  برای «عدال » و «آزادی»

 مور  دسوتجات در را شویعه و سن  اایلومپن و کشته را نفر ازار صداا عراق در امریکا

 قشور ایون از را کشوور عوراق، معتبور فرانگیوان و روشنفکران ترور با تا کرده سازماندا 

 کشوتار سوالحهای دروغ محوور بور عوراق بوه تجاوز که بود نتوااید منکر و. سازد محروم

 ایچگواه امپریالیست  یحمیده اخالق با اشاداره و بوش که شد آغاز حسین،صدام جمع 

 دروغ ایون افغانسوتان بوه تجاوز پیشدرامد امچنین. نشوند سرخ دروغ، این رسوای  از ام

 دیدیم ول . آورد خوااد ارمغان به را «بازسازی» و «دموکراس » و «آزادی» امریکا که بود

 در کوه آورد رویکوار را «ای آی سو » عوامول و اسالم  شریران ترینخبیث از رژیم  که

 .گیردم  پیش  طالبان بربریزم از فساد و جنای  و خیان 

 اینسوو بوه سوا  افو  از بودنود شونیده [0]امریکا امپریالیزم اخالق از افغانستان مردم اگر

 و سوتم و ظلوم و اسوارت قیود از انسوان راوای  و آزادی»بور دایور امریکوا ادعوای معنای

 و یافتنود دسو  آگاا  این به واقع  زندگ  از مردم. کردند تجربه و دیدند را «عدالت ب 

 آقوای شوما البتوه [4].نیس  آن از اثری تقریباً ما کشور در متاسفانه که تبلیغ و ااکتاب نه

 فرزنود عروسو  نوه و گرددم  منفجر بمباران با تان است  و خانه نه که امقطاران و بارز

 خانه از بیرون و مکتب راه در که استید تان اورد و زن نگران نه و نشیندم  خون به تان

 از سیاسو ، موضوع بنوابر و نداریود را تجربوه ایون شووند، چور طالب  یا ااجهادی توس 

 دوسو  را امریکوا امپریوالیزم اًطبعو خورند،نم  تکان تاناخالق و وجدان مردم اایعذاب

 جنوگ بوه داده قورار متکوا و العویننصوب را اخالقش و دانیدم  افغانستان منج  داشته،
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 .رویدم  کمونیست  اخالق

 و اوارژیوم تورینخواین از حمایو  و طلبو ، توسعه غارت، تجاوز، جنگ، یعن  امپریالیزم

 آی سو » مگور. ببینویم ایران در فق  را آن نقش امریکا اخیر سا  933 تاریخ در. عناصر

 بوا را محمدرضوا رژیوم کوه برانوداخ   عواملش توس  را مصدق مل  دول  که نبود «ای

 شودن واژگوون بوا و بود کرده تحمیل ایران مردم بر قوی بسیار اردوی و متوف «ساواک»

 کسوب موانع توا کورد پشوتیبان  بنیادگرایان از متتلف انحای به ایران، مردم دس  به آن

 شود  سوسیالیست  نیرواای توس  قدرت

 مثوا  ااده از یک  به توجه با تنها که بارز آقای اس  ااانسان در ام اای اخالق و خصا 

 زنودان داسوتان یوا و آنوان خوانواده کشوتن و عراقو  دختوران بوه امریکای  عساکر تجاوز

 بوا متالفو  بودون کوه گیرنودمو  نتیجوه فلسوطین در یلیاسورا اایجنای  یا ابوغریب،

 و کشوته اوامیلیوون بوه رسود چوه رود،م  سوا  زیر شراف  و انسانی  امریکا، امپریالیزم

 را اوااخوالق و اواوجودان کوورترین یدیده که فلسطین  و عراق  یشده بدردر و زخم 

 آگواه ماوو و استالین و لنین آثار پرتو در افراد اغلب. گشایدم  امپریالیزم سرش  به نسب 

 جنایو ، از پور کارناموه بشناسوند، را امپریالیزم مارکسیزم، پرتو در که آنان  اما. اند نشده

 کوه بیننودمو  آن تولیدی مناسبات در را آن بنیادگراپروری و زورگوی ، تهدید، سالوس ،

 و جمهوور روسوای تغییور بوا بورود؛ بوین از بایود زموین،کوره روی از فجوایع امحای برای

 .شودنم  متحو  امپریالیزم ماای  اا،استراتژی و ااحکوم 

 امپریالیسو  یو  حورف بوه کوه لنوین بوه نه امپریالیست ، دول  ی  واقعی  درک برای

 :نمایید دق  ،«داریسرمایه مرحله بارترین مثابه به امپریالیزم» در شده نقل انگلیس 

 داخلو  جنوگ از متحود پادشواا  کشوور جمعیو  میلیوون چهل نجات برای»

 ایتوازه اایسرزمین به باید مستعمره صاحب کشور سیاستمداران ما بار،االک 

 بورای ایتوازه منواطق و داویم جای آن در را خود جمعی  زادما تا یابیم دس 

 بدسو  شوود،مو  استتراج معادن از و تولید ااخانه کار در که کاراای  فروش

 خوااوان شوما اگور. اسو  شوکم مسوئله امپراتوری که امگفته امیشه من. آریم
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 .«شوید امپریالیس  باید نیستید، داخل  جنگ

 شوان انگیسو  پودر سیاسو  و اخوالق خلوف پیوروان اروپای ، و امریکای  دولتمداران آیا

 تحو  پوشوال  حکومتهوای ایجواد و خوون و آتوش با را متتلف مناطق آنان آیا نیستند 

 و اواجنوبش سرکوب صدد در امواره و چاپیده نه را آنها زیرزمین  منابع نیاورده، کنترو 

 [5]نیستند  چپگرا اایدول 

 را شوان یتبهکارانوه مقاصد و نگرفته کار به را انگلیس  ناصح زبان امپریالیستها معمور اما

 و «تروریووزم بووا مبووارزه» ،«زنووان حقوووق» ،«دموکراسوو » ،«جهووان  جامعووه» پوورده زیوور

 .اند شده آشنا خوب  به دردناک اایشوخ  این به ما مردم که پوشانندم ...

 از اسوترحام بوا آزادی بوه نیول نودای که اند معتقد دموکرات میهنپرستان و ااکمونیس 

 و جنایتکارانوه سرش  مورد در نباید ایلحظه. اس  عوامفریبانه و خاینانه ندای  امپریالیزم

 افتواد ورطوه ایون به نباید ارگز افغانستان در مشتصاً شد؛ توام دچار امپریالیزم شیطان 

 13 امریکوا، بوزر  انقالبو  ریودجان. یاف  غلبه طالبان بر توانم  امپریالیزم کم  با که

 در توانسو ،نمو  امسوری برتانیه با خوریجهان در امریکا امپریالیزم انوز که پیش سا 

 :داد اشدار باکو در شرق اایخلق کنگره

 بزرگتورین از یکو  ایون امریکوا متحوده ایارت انقالب  کارگران از اینجا در من»

 دارد،مو  روا سوتم و استثمار مستعمرات اایخلق بر که امپریالیست  اایقدرت

 .کنمم  نمایندگ 

. ایودنکرده تجربوه را امریکا حاکمی  کنونتا آسیا اایخلق شرق، اایخلق شما

 آنوان از و شوناخته را ایتالیوای  و فرانسووی بریتانیای ، اایامپریالیس  که شما

 خوااود بهتر "آزاد امریکای" حاکمی  که کرد خوااید تصور احتمارً دارید نفرت

 خوااود آنوان از حمایو  و کمو  بوه و ساخته آزاد را مستعمرات اایخلق بود،

 .شتاف 

 کاراویوب جزایور و مرکوزی امریکوای اایخلق فلیپین، داقانان و کارگران. خیر
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 «.چه یعن  "آزاد امریکای" یوغ زیر زندگ  که دانندم 

 حکوومت  و راانیوده ارتجواع  انقیواد از را کشووری امپریالیسوت ، دولتو  که نشده دیده

 بفرمایید دارید سراغ را جای  اگر بارز آقای. باشد کرده جاگزینش را مستقل و دموکراتی 

 یو  راقول از امپریالیسوت ، سیاس  و اخالق و امریکا امپریالیزم به شما پناه که ببینیم تا

 .میتورد آب تاریت  واقعی 

 کمونیسوت  اایجنبش مقابل در امپریالیزم که را تروریس  و بنیادگرا مذاب  اایجریان

 اخالقو  واجد دارد، آغوش در را آنها مهربان ایدایه امچون و آورد میان به دموکراتی  و

 بلکوه نبووده «بیعودالت  و ستم از انسان راای  و آزادی موجد» و خود یآفریننده از بهتر

 سا  03 به گذرا نگاا . اند سوزانیده خود وحش  آتش در ااس سا  را جلیل ارزش این

 و لبنوان در اوایشزایوده و القاعوده طالبوان، و جهوادی بانداای ایران، رژیم اایتبهکاری

 و سوتم از انسوان راوای  و آزادی موجود» حودود بوه توا کافیسو ... و الجزایر و فلسطین

 . بردپ  آنها بودن «بیعدالت 

 از انسوان راوای ». داشو  امید آنها کشیدگان دربند از تواننم  را عدال  و آزادی تامین

 اواتووده خواسو  ستمگران زیرا قهرآمیز؛ ایمبارزه اس ، میسر مبارزه با «...اسارت و قید

 از اسوتفاده از ایچوجوه بوه و گیرنودمو  استهزا به را قدرت مسند از شدن ینیپا بر مبن 

 زور بوه توسول جوز رااو  ااتوده بنابرین نیستند؛ روگردان قدرت حفظ برای تان  و توپ

 و جهوادی مافیوای آیوا. شوودمو  تعیوین حاکموان سووی از واقوع در قهر انتتاب. ندارند

 شوند  پا به اینان «اسارت و قید از راای » منظور به گذاردم  را مردم غیرجهادی

 تحریو » ،«بغواوت» را موردم قیوام آنان که دانس  و رف  پیشتر باید باشد، نه پاسخ اگر

 خوود سورکوب ماشوین بوه مراجعوه و آرامش به را مردم و نامیده «غیراخالق » و «بیگانه

 شوان، طبقوات  اخالق و منافع از حرک  با یعن . کنندم  دعوت( حکوم  قضا، پارلمان،)

 مافیوای  وجهادی مزدوران و ااامپریالیس  نزد یعن  کنند؛م  آرای  صف ااتوده برابر در

 بلکوه مافیوای  -جهوادی اراذ  تسول  نه پرفاجعه، دیار این در «اسارت و قید» مفهوم اورً

 شوهری، ترانسوپورت اووا، آلوودگ : نماینود م  برجسته روز و شب اارسانه که امانس 
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 و قیود» اور مورادف شوان دولو  و خوود حالیکوه در ثانیاً ؛... و ترافیک  چراغهای خراب 

 و بوارز آقوای شوما مگور! خوانندم  فرا آنها به التجا به را مردم اس ، بیشرافت  و «اسارت

 منوافع بوا شوما منوافع بینید  نم  «غیراخالق » را «نظام» ساختن واژگون نیز امفکران

 برانوداختنش، از مردم بازداشتن و «نظام حفظ» امریکا، اشغا  ادامه در سرپرستان و دول 

 نیس   یک 

 ولو  نماییود را اوباموا و بووش سور دعوای داریود حوق کمونیسو  ضد ی  عنوان به شما

 خاتموه را راه تورین «اخالق » و یگانه اا،توده منافع از عزیم  با انقالب  اای مارکسیس 

 اسوتقرار و آن غیرموذاب  و [6]موذاب  پوادوان جباریو  امپریالیسوت ، اشوغا  بتشیدن

 و راه و شوما اخوالق و راه بوین موااوی فورق. داننودم  افغانستان در عدال  و دموکراس 

 .اس  امین اا کمونیس  اخالق

 ها مارکسیست دید از اخالق

 کردنود مو  تصوور فیلسووفان و بودنود ایدالیست  اخالق ، دکترینهای مارکسیزم از پیش

 اخوالق توا یابود تغییور حکومو  شوکل یوا و ارتقا روشنگری و بشر آگاا  سطح کافیس 

 بلکوه نوه اخالقیات معلم و عالم که لنین و انگلس و مارکس اما. گردد حاصل آنان مطلوب

 و اقتصادی نظام را اخالق که اند داده نشان بودند جهان تغییر چگونگ  و ضرورت آموزگار

 و سیاسو  خدم  در وقت  تا و اس  تاریت  ایپروسه کند،م  تعیین مل  ی  اجتماع 

 [7].ماندم  باق  ارزشب  نگیرد قرار طبقات  مبارزه پیشبرد

 از. مردم جمع  و مشترکمنافع ساختنبرآورده از عبارتس  اخالق اجتماع  کامال ماای 

 بلکوه نوه عام منافع، این دارند وجود متضاد منافع با گوناگون طبقات جامعه در که آنجای 

. رود حسواب بوه طبقوات مواورای و عام ارزش  نمیتواند ام اخالق نتیجتا و اس  طبقات 

 باشودم  تاریخ پیشرف  متالف و خودگرایانه اخالق  نماینده کل طوربه ارتجاع  ایطبقه

 .باشدم  مترق  بناً و بوده تاریخ پیشرف  بر مبتن  و جمعگرایانه انقالب  ایطبقه اخالق و

 مبوارزه خودم  در آنچوه ار و پرولتاریاس  طبقات مبارزه منافع تابع اخالق لنین قو  به
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 و کهوناسوتثمارگر جامعوه انهودام منظوور به پرولتاریا دوربه زحمتکشان کلیه اتحاد برای

 اخوالق صرفاً اامارکسیس  باور به بناء [8].اس  اخالق باشد، کمونیست  نوینجامعه ایجاد

 دیگور طبقوات اخالق از برتر اخالق این. باشد «...و قید از راای  موجد» تواندم  پرولتری

 اخوالق بوه شودنبود  ظرفیو  دارای نهایتوا و بشوری  منوافع ترجمان مترق ، زیرا اس 

 خواسوتار انقالبو  پرولتاریوای تنهوا اقشوار و طبقات تمام بین زیرا بود خوااد بشریواحد

 ممکون صورت  در انسان واحد اخالق ایجاد. اس  خودش بشمو  طبقات و استثمار الغای

 مستحیل انسان واحد ایطبقه در طبقات سایر بقایای با پیشاانگ ایطبقه که بود خوااد

 بورای را دیگری طبقه چون بیندنم  مصلح  به را امر این استثمارگر ایطبقه ایچ. شود

 پرولتاریوا تنهوا. باشد اجتماع  طبقات امحای ناظر آن  خواادنم  و دارد ضرورت استثمار

 .دارد را داعیه این حق

 دگرگوون جامعوه سیاس  و اقتصادی شرای  تغییر با و نبوده ابدی و عام اخالق اایارزش

 حوق بوه احتورام بوا انطباق در که آمد پدید اخالقیات  خصوص مالکی  ظهور با. شوندم 

 بوا ولو . بود نی  و حق داشتن برده داری،برده جوامع دراخالق. بود افراد خصوص تمل 

 دیگور، متعودد اوایارزش و حوق آن جدیود، اخوالق و جدیود اقتصوادیمناسوبات ظهور

 کوه بسوازند جامعوه در اخالقیوات  بوا توانندنم  انسانها. شدند اعالم منسوخ و غیراخالق 

 و داریبورده سوا ،خرد دخترکان با ازدواج زن ،چند. باشد شده سپری نظامهای به مربوط

 اموا. شدم  محسوب افتتار حت  و عادی امری زمان  اسالم، در مرد و زن حقوق نابرابری

 و دخترفروشو  انسوان ضود و ناشورافتمندانه شونیع،رسوم و خردسوارن، با ازدواج امروز،

 بتشوهای  بین( اس  ناموسانه ب  عمل  خود واقع در که) «ناموس » قتلهای و ،«دادنبد»

 داریبورده اماننود یقوین به که گرددم  تلق  بیغیرت  و مذموم ما افغانستان حتا مردم از

 .شد خوااد انداخته دور بکل  آینده در

 از. گیرنودمو  قورار تضواد در اخالق  اصو  از بسیاری با رجرم اند جزم  که دین  اصو 

 ایمجموعوه را دیون و دین غل  به را اخالق منشاء اسالم ، تئوکراتهای که جاس  امین

 رژیمهوای و بانوداا خیانتهای و ستمکاریها تا دانندم  سیاس  و اجتماع  دساتیر از کامل

 با ضدی  شمشیر با را متالف صدای ار و توجیه را آنها خوانده، دین از منبعث را بنیادگرا
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 .سازند مرعوب را امه و خفه شریع  و قرآن

 و اووانیاز) اخووالق حقیقوو  ءمنشووا انسووانها آنجاییکووه از. نیسوو  دیوون اخووالق ءمنشووا امووا

 .دادند رب  آسمان  احکام و دین به را آن شناختند،نم  را( شان اجتماع  اایضرورت

 در دیون که گف  باید فق . گذرمم  بحث این از نکرده، مکث مسئله روی بارز آقای چون

 مسویحی . اس  بوده محکومان مقابل در حاکمان منافع حام  امواره اشاجتماع  نقش

 [1].دانندم  بندگان وجیبه را ازحاکمان اطاع  اسالم و

 گورتوجیوه دیون کوه ایده و قوه با یعن  «کشیش و ژاندارم» با حاکم طبقه لنین تعبیر به

 [93].کندم  حکوم  اس ، اردو

 بوه اخوالق و دین از کمونیست ،ضد مبارزه اقتضای به ام امپریالیستها بنیادگرایان، از غیر

 رسویدن فورا موا موردم فریوب بورای بووش که داریم یاد به. کنندم  استفاده حربه عنوان

 دعووت دیانتوداری بوه را ااچین  چین، به سفر در و گویدم  مبارکباد را عیداا و رمضان

 سوپتامبر، 99 حادثه از بعد گیرد؛م  روزه رمضان ماه در پاکستان در امریکا سفیر کند؛م 

 فوستردالس حکم پیرو خالصانه ااامپریالیس ... و آورندم  رو انجیل به امکارانش و بوش

 اخالقو  و روانو  سوال  از بایود بلکوه بنشوینیم عقب نباید کمونیزم مقابل در ما» که اند

 .«دایم شکس  را جهان سوم ی  بر مسل  کمونیزم تا کنیم استفاده

 احوزاب پرورانود، را ردن بون «ای آی سو » چگونوه کوه اسو  آفتاب  واقعیت  ام این و

 بقیوه از بیشوتر بنیوادگرایش سرسوپردگان به چگونه و آورد وجود به را افغانستان اسالم 

 .دادم  سهم

 بنیادگرایان مالیسفیده

 موذاب  جریانهوای و احوزاب بوا تنها نه ایدوولوژی  و اخالق  نظر از امپریالیزم و استعمار

 در و کورده تجهیوز سوکورر و انقالبو  نیرواوای علیوه را آنهوا بلکه اس  داشته امنوای 

 به ل  و نیس  پوشیده بارز نعیم آقای برای موضو  [99].اس  رسانیده قدرت به کشوراای 



| 04 

 

 سوطح ، و عامیانوه تحلیل  سوای. آوردنم  رویش به امریکا امپریالیزم با اشامدل  عل 

 در نوه را افغانسوتان اسوالم  بانوداای شوناع  و ددمنش  او که شودم  موجب خود این

 «کمونیسوت » اخالقیوات اثربتشو  در بلکوه آنهوا بودن امپریالیزم عامل و فاشیست  ذات

 :بجوید خلق و پرچم احزاب

 و احوزاب بوه وابسوته اسوالم  گرواهای و شوروی پیرو اایکمونیس  رفتار و دید طرز»

 افووراد و رابووران گذاشوو ، برجووا منفوو  توواثیر بسوویار نیووز ایووران و پاکسووتان اووایدولوو 

 اسوالم اایارزش و مل  نوامیس به مقدار ی  شوروی تجاوز از قبل که اسالم گرواهای

 ثوروت اندوختن انگیزه به نیز آنها داشتند پابندی افغان  جامعه خوب اایسن  و عادات و

 افغانسوتان دشومن اایدول  خواس  به دادنتن و بیگانه از پیروی یا قدرت به رسیدن و

 کوه شدند خیان  و جنای  مرتکب شوروی یسرسپرده اایکمونیس  از بیشتر مراتب به

 .«دارد ادامه ام انوز تا

 داشوتند،م  رفتار مردم  و خوب «شوروی پیرو اایکمونیس » گیریم که داندنم  او آیا

 امریکوا زیورا کردنودم  پیشگ  رذال  امپریالیزم چوبدس  مثابه به اسالم  احزاب ام باز

 و کنگوو در کوه چونوان  کند سرنگون شده رنگ  ار به را چپگرا اایدول  که بود مصمم

 کرد ... و گواتیمار و چل 

 :پردازیمب بارز کمونیست  ضد توپ صدااای شدیدترین از تا چند به اکنون

 شووندم  مدع  گریتته، و جسته بطور ااکمونیس  و کمونیزم مکتب ارچند»

 نوواق  و مشوکالت و نیسو  درس  ما اایگفته امه که داریم قبو  ام ما که

 ثابو  تواریت  و عینو  اایواقعی  ول  داشته وجود ما کردار و گفتار در فرع 

 فاقد دیگران و ماوو استالین، لنین، مارکس، اایگفته و اانوشته که اس  ساخته

 .«اس  نیانجامیده آزادی و عدال  علم ، اخالقی  ایچ به و بوده ادعا این

 لنوین، انگلوس، موارکس، اواینوشته که « ساخته ثاب  تاریت  و عین  واقعیتهای» کدام

 اس  «  ادعا این فاقد»  ماوو و استالین
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 اویچ بوه» تون پون  آن اوایگفته که «ساخته ثاب  تاریت  و عین  اایواقعی » کدام و

 .«اس  نیانجامیده آزادی و عدال  علم ،( خالقی  ) اخالقی 

 حکومو  را تزاریوزم نکبو  جوای کوه روسویه در اکتبور انقوالب تاریت  و عین  واقعی 

 قورار و بیسووادی امحوای فق  درنظرداش  با ام بورژوازی مورخان حت  گرف   کارگران

 و عدال  ترق ، شوروی، حاکمی  که دارندم  اذعان قدرت راس در عادی کارگران گرفتن

 لنوین رابوری تحو  شوورااا حکوم  از برتر را تزاریزم بارز آقای شما آیا. آورد بار آزادی

 دانید م 

 و اخوالق تبلوور عوالیترین اابلشوی  و لنین اایآموزش و مارکسیزم در روسیه مردم اگر

 وصوف بوا و واداشو  انقوالب انجوام بوه را آنان طلسم  چه دیدند،نم  را آزادی و عدال 

 کشوور 94 تهواجم و سوفیدگارداوای مقابول انقوالب از دفوا  بوه دشواریها ترینسهمگین

 مویهن، از دفا  استالین دوران شوروی مردم برای اگر و برانگیت   روسیه به امپریالیست 

 دادن بوا که داش وا را آنان طلسم  چه نبود، مطر  سوسیالیست  آزادی و عدال  اخالق،

 گیرند  دوش به را نازیزم شکس  اصل  بار قربان ، ملیون 23 از بیش

 مظهور چین  میلیون صداا برای دونماووتسه و چین کمونیس  حزب اگر ترتیب امینبه

 چانکایشوو  یدسووته و دار کووه افتوواد اتفوواق چووه بووود،نموو  عوودال  و آزادی و اخووالق

 بایستند  ااکمونیس  رابری تح  رژیم  کنار در و رانده را امریکا غالم و کمونیس ضد

 کمونیسوو  حووزب پیووروزی و رابووری در را واقعوو  آزادی و عوودال  ویتنووام، مووردم اگوور

 پووزه و برخاسته خود میهن از دفا  به نظیریکم قهرمان  با بود ممکن چگونه دیدند،نم 

 سوایر و چوین و روسویه در کوارگری اوایانقالب اگر بمالند  خاک به را امریکا امپریالیزم

 اواامپریالیسو  چورا بوود، «نیانجامیوده آزادی و عدال  علم ، خالقی » ایچ به کشوراا

 نکردند  غفل  آنها علیه توطئه از ایلحظه

 صوحه «تواریت  و عین  اایواقعی » کدام بر نیپا  در ااکمونیس  ظفرمندی اکنونام

 و اسو  مطور  ستمکشوان برای کماکان ماوو به تا مارکس اایاندیشه اینکهبه گذارد م 
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 یوا شودم  منجر کمونیس  حزب پیروزی به یابد تلفیق کشور ی  مشت  شرای  در اگر

  «اس  نیانجامیده آزادی و عدال  علم ، خالقی  ایچ به» اینکه به

 تحو  آنهوا از ایعوده در و کشووراا تموام  در لنینیسو  - مارکسیسو  احوزاب مبارزه

 ثابو  خوود غیره، و چین و روسیه در کمونیس  احزاب زوا  علیرغم و شرای  ترینست 

 راه اواخلوق باشد، داشته وجود طبقات  استثمار و ستم و امپریالیزم مادامیکه که سازدم 

 .جس  خوااند مارکسیزم تعالیم در را شان رستگاری و راای 

 اایزلزلوه از خبور و کورده بلنود آسمان به را دارانسرمایه زوزه که جاری اقتصادی بحران

 مهور داریسورمایه غیرانسوان  سیستم از مارکسیست  اایپیشبین  بر داد،م  ترتبااکن

 توا داشتهوا نیز رابورژوازی  شناسانجامعه و داناناقتصاد حت  واقعی  این. گذاردم  تایید

. [92]نماینود اعتوراف امپریوالیزم و سرمایه از مارکسیست  تحلیل پهنای و ژرفا صح ، به با

 مناسوب  بوه» ینوشته از اای جمله. نیس  نو چیز «مارکس ارزشمندی» به اعتراف البته

 :اس  جالب ،«محی  مرتض  داکتر از «کمونیس  بیانیه» انتشار سا  پنجاامین و صد

 بوزر  موسسوات از یکو  گوذاریسورمایه اایاسوتراتیژی تعیوین مسوئو  کسیدیجان

 اس  کار به مشغو  استری وا  در بارتر مقام  در که دانشاقتصاد دوس  از استری ،وا 

 :گف  او به خطاب که کندم  نقل

 موارکسکوار  کوه شوومم  قوانع بیشوتر مانمم  استری وا  در بیشتر ارچه»

 را موارکس نظریوات کوه اسو  کس  منتظر نوبل جایزه ی  …گف م  درس 

 …درآورد اوم بوه پیوسوته مد  ی  صورت به را آنها یامه و کند زنده دوباره

 داری،سورمایه بوه موارکس برخوورد یشویوه کوه امشوده قوانع قطوع بطوور من

 «.اس  ممکن یشیوه ترینصحیح

 :دادم  ادامه کسیدیجان

 سوالهای در کوه چورا بوودم شوده زدهشوگف  دوسوتم ستنان از راست  به من»

 فکوری جوو موقوع آن در و بودیم خوانده درس اکسفورد در ام با 9183 یداه
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 را مارکس نظرات که بود کینز مینارد جان ااینوشته ت ثیر تح  ست  دانشگاه

 «انسوان شوعور بوه توواین» را کمونیسوم و «پیچیوده نیرنوگ و فریوب مشت »

 «.دانس م 

 و او قودیم  دوسو  معلوموات با کس  اگر که رسدم  نتیجه این به نویسنده امه، این با

 ارزش بوا چیزاوای  گلوبا ، اقتصاد با او عمیق آشنای  و استری وا  در اشوسیع یتجربه

 .بیارزد خواندنش به باید آثار این. باشد یافته مارکس ااینوشته در

 کوه آوردمو  در ایمقالوه صوورت بوه را( مارکس آثار) مطالعات این نتیجه کسیدی، جان

 شماره در «مارکس کار  بازگش : آینده متفکر» عنوان زیر را آن نیویورکر پرتیراژ یمجله

 زیور در را فووق یمقلوه از وسویع  بتشوهای مون و. رساندم  چاپ به خود اکتبر 2 ،27

 (:کنمم  اکتفا آن از گراف پارا وردنآ به تنها من که) آورمم 

 قضواوت او یدربواره مفهووم ایون به باید و بود سرمایه نظام پژواشگر مارکس،»

 کورد مشااده ویکتوریای  نو  داریسرمایه در او که را تضاداای  از بسیاری. کرد

 بتشوند، التیوام یوا کننود جابجوا را آنها توانستند بعدی طلباصال  اایدول  و

 در موارکس. انود آورده بور سور اییافتوه تغییرشکل اایویروس امچون دوباره

 سورمایه، شودن جهان  یدرباره جمالت  کند،نم  خسته را خواننده که جااای 

 یجامعوه فرانوگ سوقوط تکنولوژی ، پیشرف  انحصار، سیاس ،فساد نابرابری،

 خوود جای در را انسان که نویسدم  مدرن عصر خردکن اعصاب زندگ  و بشری

 کننودمو  فکر آنها به دارند تازه امروز اقتصاددانان که مساول  کند؛م  میتکوب

 «.دارندم  بر قدم مارکس پای جای در تازه کنند درک اینکه بدون

 :دادم  ادامه سپس نویسنده

 بوه سوالگ  03 توا 23 سونین در دیگور، متفکورین از بسویاری مانند مارکس» 

 ایون گسوترش و تکامول صرف را خود عمر مابق  و یاف  دس  خود اایاندیشه

 «.کرد اااندیشه
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 یشوقه دو بوه را موارکس درسوت  بوه و بین واقوع بوا بورژوا نویسنده این که اس  جالب

 کوه اسو  آگواه واقعی  این بر بلکه کندنم  تقسیم «سالمند مارکس» و «جوان مارکس»

 گسوترش و تکامول بورای بعود بوه 9843 یداوه اواسو  سالهای از مارکس اایواشپژ

 .اس  بوده او جوان  یدوره بنیان  اایدیدگاه

 حقیقت کشف و مارکسیزم

 دیده جاویکه تا اما بوده دیالکتی  روش و ریالیزم علم، از دفا  مبلغ که مکتب »

 انود، داده حوالوه و و و اسوتالین لنوین، موارکس، آثوار بوه را حقیق  کشف شده

 بوا وی نبوودن موافوق بتاطر را انشتین نسبی  سالها روس کمونیستهای چنانکه

 .«اندشمرده ارزشب  و رد فرعیات در حت  را متالف نظر ار و طرد مارکسیسم

 بوه توکول بودون تواننودم  رنجبران و اس  پذیرتغییر چیز امه که آموزاندم  مارکسیزم

 وسویله بوه شوان سرنوشو  تعیوین و زور برابور در تمکوین بوه را آنوان که نامرو  قدرت 

. برسوند خوشوبتت  و راوای  بوه متشوکل ایمبوارزه طریوق از خوانود،مو فورا مستبدان

 کوه پویوا و خالق یابنده، رشد اس  علم  بلکه نه متحجر و تغییرناپذیر شریع  مارکسیزم

 .یابدم  غنا علوم دستاورداای آخرین با و رفته پیش زندگ  امپای

 حول علم  بررس  و تحقیق با باید جهان در حقیق غیر و حقیق  که آنس  بر مارکسیزم

 زیوادی حقایق آنان. بودند اسلوب این پیشگام ماوو و استالین لنین، انگلس، مارکس،. شود

 کشوف» که اند نگفته جای  ایچ در ایچکدام اما. گذاشتند بنیاد را انقالب علم و کشف را

 احکوام  نوه مارکسویزم اینکه بر امیشه آنان. جس  آنان آثار ربالی در باید را «حقیق 

 .اند ورزیده تاکید اس ، عمل راانمای بلکه جامد

 بوه تا مارکس زبان از که آن لحاظ به صرفاً چیزی پنداشتن حقیق  اا،مارکسیس  نظر از

 تجدیود و ایوراد اور عینحوا  در ول . دارد مباین  علم  برخورد با اس ، شده بیرون ماوو

 حسواب. داننودنمو  مجواز دادنود، اراووه آنوان کوه را ایپایوه اصوو  و کشوفیات بور نظر

 بوا اوامارکسیسو . جداسو  کوامال انقالبو  اوایمارکسیسو  از خاین اایرویزیونیس 



| 09 

 

 یو  حود در عموال را مارکسویزم علوم کوهکسان . اندمتالف اردو دگماتیزم و رویزیونیزم

 .ارزندم  تمستر به فق  داند،م  تقلیل مذاب

 در بایود کوه اسو  نووینجامعوه بنای علم  تئوری و هانج شناخ  علم  متد مارکسیزم

 بوه را راانموا اصوو  تنها مارکس تئوری لنین گفته به. یابد تلفیق کشور ار خاص شرای 

 .اس  دیگر کشوراای از متفاوت روسیه در آن کاربرد به چگونگ  و دادم  دس 

 لنوین دانسو ،مو  کالسوی  آثار به دادن «حواله» را «حقیق  کشف» راه مارکسیزم اگر

 و اندیشیدنم  مانده عقب روسیه در و کشور چند یا ی  در پرولتری انقالب امکان به باید

. آمودنم  وجود به لنینیزم و نداده تکامل عصر تغییرات درنظرداش  با را مارکسیزم فلسفه

 استالین و لنین و مارکس آثار دادن «حواله» به را «حقیق  کشف» اگر ام دونماووتسه و

 انقوالب اداموه» و «روسوتااا طریق از شهراا محاصره راه» تئوری به باید نمود م  خالصه

 ارتقوا متتلوف سواحات در را لنینیوزم مارکسویزم و رسیدنم  «پرولتاریا دیکتاتوری تح 

 .دادنم 

 نوه اموروز ول  دادند تکامل و نهاده بنیاد دانشمندان  را...و بیولوژی و فزی  طوریکهامان

 برخو  بلکوه دارند ناشده حل بیشمار مسایل علم، بودنناکامل و بیکران  به علوم این تنها

 به آنکه ب  باشند شده ثاب  نادرس  اس  ممکن ام نهاآ پیشکسوتان بزرگترین اایگفته

 معیوار و اسو  یابنوده تکامول ام مارکسیزم علم آید، وارد ایخدشه آنان تاریت  فتام 

 را حقیقو  سواختن مطلق و دیده پراتی  در بلکه پرولتاریا رابران متون در نه را حقیق 

 .داندم  دیالکتی  ماتریالیزم مغایر و متافزیک  تفکر شیوه

 مکوان  شرای  از مستقل و نهای  تغییرناپذیر، علم  حقایق که را دورینگ نظر این انگلس

 را اکتبور انقوالب اساسو  وجووه از ایپواره آنکه با لنین. گیردم  انتقاد باد به اند زمان  و

 بوه خطواب و گذاشته تاکید کشور ار شرای  تفاوتهای به امعان بر دانس ،م  جهانشمو 

 از نبایود موا. توانودنم  شده تحمیل زور با کمونیزم: گف م  کشوراا سایر اایکمونیس 

 شورای  متتصوات، از تحلیول بوه بلکوه نکنید تقلید ما اایتاکتی  از. دایم فرمان مسکو

 .بپردازید آنها ماای  و رو  به بلکه نه اادرس ظاار به و آنها، نتای  و پیدایش
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 او. دیودمو  پراتیو  و واقعیوات ربوالی در بلکه رابران قولهاینقل در نه را حقیق  ماوو

 :گف  چل  اایکمونیس  نمایندگان به زمان 

 اور علیوه نکنیود، کواپ  مکوانیک  طوور بوه را دیگری کشور یا چین مبارزات» 

 را لنینیوزم -مارکسویزم و بیاندیشوید خوود مغوز بوا بجنگید، روانهدنباله گرایش

 «.کنید پیاده تانکشور مشت  درشرای 

 هاکمونیست و انشتین

 موافوق بتواطر را انشتیننسبی  سالها روس کمونیستهای» که اس  محض کذب ادعا این

 .اند پنداشته مطرود «مارکسیزم با وی نبودن

 روس اوایکمونیسو  محکومی  و «غضب» مورد نبودن «مارکسیس » سبب به انشتین

 قبوو  را غیرموادی جوواری اشجهوانبین  اساسو  اصوو  در انشوتین. اس  نداشته قرار

 از دیود؛م  علم  وابستگ بهم در را طبیع  اایپروسه تمام و شناختن  را جهان نداش ؛

 و گورینظوام  اجتمواع ، سوتم متوالف و سوسویالیزم طرفودار سیاس  – اجتماع  نظر

 [90]نوشو ؛مو  سوسویالیزم از دفوا  در و بوود جنگ  مقاصد برای اتم  انرژی از استفاده

 تحو  آلمان کرد؛ امضا فاشیست  ضد جبهه ایجاد برای را آلمان کمونیس  حزب فراخوان

 بو  اف» تحقیقوات اسواس بر کند؛ مبارزه فاشیزم علیه تا گف  ترک را ایتلری حاکمی 

 عمورش آخور سوالهای در کورد؛مو  کم  نهاآ به یا و بود کمونیست گروه 06 عضو ،«آی

 پیشوبرد بورای شد، نتوااند موفق اتم  بمب ساختن در آلمانها که دانستمم  اگر» :گف 

 و دیالکتیو  ماتریوالیزم بوا نسوبی  تئووری فلسف  نتای  ؛.«کردمنم  کاری ایچ امر این

 ماتریوالیزم فلسوف  بنیوادی حکوم تاویود و معاصور فزی  تکامل خصوص در لنین ارزیاب 

 در -مواده موجودیو  از شوکل  انرژی و انرژی و ماده ناپذیری جدای  خصل  -دیالکتی 

 دراوم «طبیعو  مطلق ناپذیریتغییر» بر مبن  را نیوتن  علم بقایای آخرین و بود تطابق

 در 9147 در و شووروی علووم اکوادم  افتتواری عضوی  به 9127 در انشتین ریت ؛م 

 .آمد در شوروی الملل بین دوستان شمار
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 خوانوده بوورژوای  و الیست ایده را انشتین معین نظریات شوروی دانشمندان از ایعده اگر

 .اس  نبوده وی تئوری «طرد» و نابغه آن به دادنبها کم و خصوم  مرادف این باشند،

 و کورد فرمولبنودی 9136 و 9135 سوالهای در را عوام و خواص نسوبی  تئووری انشتین

 و انقوالبضود حموالت سپس و انقالب توفان در روسیه که اای سا  در که اس  طبیع 

 بوه بایود کوه آنطوور نتواننود دانشومندانش برد،م  بسر امپریالیست  کشور چهارده تجاوز

 دانشمندان اینهم با. داش  فراخ  فلسف  و علم  ابعاد که بپردازند نسبی  تئوری بررس 

 بوه علم در جاری انقالب و دیالکتی  ماتریالیزم پرتو در را تئوری آن شوروی، جوان کشور

 بوا بعودی اوایسوا  در ولو . نگاشوتند آن رد یا قبو  از حاک  زیادی آثار و گرفته بحث

 مارکسویزم اایسنگپایه از واقع در نسبی  تئوری که داشتند اعالم بیشتر تحقیق و تعمق

 [94].آیدم  حساب به

 عفونو  و سلطن  از خونبوی نیس  قادر خود که کس  که اس  شرافتمندانه چقدر حار

 در علم  یپیچیده و نوین تئوری ی  روشن سیر از کند، حس را ااسپنتا رنگین و کرزی

 اا مارکسیس  و مارکسیزم بر حمله برای بسازد محمل  نیز شوروی

 چین فرهنگی انقالب

 راه راووروان و اووارویزیونیسوو  علیووه بووود انقالبوو  کووه چووین فرانگوو انقووالب دوران در

 کشووری بوه سوسیالیسوت  کشووری از چوین نشودن تبدیل تضمین برای و داریسرمایه

 از اسوتفاده بوا توا خواسوتند بیواوولوین نظیر گران توطئه و خاینان امپریالیست ، سوسیا 

 آمواج و ماای  داده اشاعه را دونماووتسه کیش اا،توده بین دونماووتسه عظیم محبوبی 

 بوزر  انقالبو  ار مانند چین فرانگ انقالب این، بر مضاف. سازند متدوش را انقالب آن

 بواروت بوه نباید آن کمبوداای  به اتکا با ول . اس  نبوده امان در کمبوداای  از تاریخ در

 آن در. نموود نشوتوار را ارتجواع  اوایدروغ و اتهامات و شد بد  امپریالیست  یتوپتانه

 عوامل و طرف ی  از چین دول  و حزب مارکسیست  ماای  حفظ طرفداران بین انقالب

 ملعون» کسان  و. داش  وجود بندیصف دیگر طرف از امپریالیزم سوسیا  و داریسرمایه

 خواطر بوه بلکوه نوه «ماوو جمله ار صح » نپذیرفتن خاطر به اما ،«گردیدندم  مطرود و
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 از انتقواد و انتقواد عمول، و تئوری پیوند لنینیزم، – مارکسیزم از دفا ) او مش  با متالف 

 حفووظ و افتوواد اتفوواق شوووروی در آنچووه نظیوور داریسوورمایه احیووای از جلوووگیری خووود،

 و نیافو  اداموه پروسوه این دونماووتسه مر  با متاسفانه. بود( سوسیالست  اایدستاورد

 کشووری بوه را چین توانستند دول ، و حزب رابری غصب با االنینیس  ،مارکسیس ضد

 کشووراای دوس  بلکه نه جهان در انقالبیون و ااکمونیس  دوس  دیگر که کنند تبدیل

 مانودن تمام نیمه یقیناً برگش  و شکس  این دریل از یک . باشد ارتجاع  و امپریالیست 

 .بود چین دول  و حزب در داریسرمایه راارو عناصر شدن «مطرود و ملعون» کار

 شخصیتکیش

 کند و تیز نقش فق  فرد و شتصیتهاس  سازنده تاریخ اس  مدع  که مکتب »

 ایل کیم و ماوو تا گرفته استالین لنین، از عمل در اما کند ایفاء تواندم  را کننده

 اند ساخته ایخداگونه خطاناپذیر ناجیان دیگر، پیشوایان و کاسترو فید  سونگ،

 .نمایدم  بیرنگ آنان برابر در روم سزار و فرعون پرست  شتصی کیش که

 فورد نقوش سو ی  از که کجاس   در اوا دو و بام ی  تفکر این ریشه پس)...( 

 کمونیسو  رابوران برای دیگر سوی از و دانندم  ناچیز بسیار جامعه برابر در را

 اند  قایل ایخداگونه ارزش موارد امه در

 اورً کوه نیسو  نهفتوه کمونیزم بزرگان ااینوشته امان در گوی تناقض این آیا

 «اند  خویش مکتب خطاناپذیری و بودنعلم  مدع 

 .دارد وضاح  فرد نقش از ااکمونیس  درک

 سیاسو  احزاب معمورً را طبقات و شوندم  تقسیم طبقات به ااتوده که اس  گفته لنین

 و سیاسو  رابوران بودون ایطبقوه اویچ تواریخ در و کنندم  رابری رابران را احزاب و

 نتوانسوته اند، داشته را آن ادای  و نهض  دادن سازمان لیاق  که خود پیشرو نمایندگان

 .برسد حکوم  به
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 محبووب کارگران، رابران. روندم  شمار به خود طبقه اصیل نمایندگان برجسته، رابران

 و سوتمگران محبووب ارتجواع  و اسوتثمارگر طبقوات رابوران و انود رنجبران و کارگران

 کشووری بوه محودود مواوو و اسوتالین لنین، انگلس، مارکس، به احترام و عشق. مرتجعان

 در نفور ملیوون صوداا د  در شوان خاموش  از پس چه و زندگ  در چه بلکه نبوده معین

 لنوین و انگلوس و مارکس که داش  نتوااد لزوم  باره این در قلمفرسای . دارد جا جهان

 اوایجنوبش بلکوه بتشویدند تکوین را پرولتاریا راای  فلسفه تنها نه که بودند اای نابغه

 پیوروزی بوه را بشور تواریخ در بیسوابقه انقالبو  لنوین و کردندم  سازماندا  را پرولتری

 زنجیوری اایسگ و امپریالیزم و بورژوازی خواب تن سه این مکتب و مبارزه مجد. رسانید

 اوایایوده یفزاینوده جاذبه ناظر زیرا نگهداشته آشفته امیشه قرن نیم و ی  ط  را آنها

 رابوران بوه ملیوون  اوایتووده یصوادقانه محبو . اند جهان در مبارز ااملیون بین آنان

 شوان یاراده تجسم از عبارتس  بلکه نه ترس سر از و کورکورانه و مذاب  محبت  جهان ،

 .آزادی نبرد در آنان آموزشهای بر تکیه در

 در را مهمو  جوای و شوده زده حورف کوم لنوین و انگلس مارکس، «شتصی  کیش» از

 کویش» متوا  ماوو،ضد و استالینضد بازار در اما. دادنم  تشکیل مارکسیزم به پاش لجن

 بوود نتوااود قوادر وی از کالنتور راسوتگرای ایچ نه و بارز آقای نه. اس  گرم «شتصی 

 فراوان  شوااد انکه حا . «فرد کیش» تایید از حاک  بیابد را ماوو به تا مارکس از ایجمله

 تووانمو  دانسوتن، مارکسویزم با متضاد را آن و فرد غلوآمیز تمجید از آنان تنفر از حاک 

 .ورزمم  اکتفا اری  از موجز عبارات  ذکر به تنها اینجا در که نمود اراوه

 اور از انزجوارم سوبب به: »نوش  آثارش و آرا به طرفدارانش برخورد با ارتباط در مارکس

 حواوی بیشومار اوایپیوام از یو  اویچ چاپ به او  انترناسیونا  زمان در فرد کیش نو 

 پاسوخ حت  آنها به اغلب. نکردم موافق  رسید،م  متتلف کشوراای از که من از ستایش

 ایون بوا مون و انگلوس. نمایم ابراز آنها نویسندگان به را امنارضای  اینکه مگر دادمنم  ام

 کورکورانوه پیروی مفهوم به آنچه ار که پیوستیم کمونیستها انجمن به ناپذیرتتط  شرط

 .«گردد حذف اساسنامه از باشد، صاحبنظران از
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 مووارد در جوز افوراد، افتتوار بوه تظاارات  نو  ار با امواره من و مارکس: »نوش  انگس

 به تظاارات  چنین باشد قرار اگر ویژه به داریم، را نظر این ام انوز. ایمبوده متالف مهم،

 .«گیرد صورت حیاتمان زمان در و ما افتتار

 از «شووروی روسویه در لنوین کیش! اس  زنده لنین» کتاب در را مسئله به لنین برخورد

 :ببینیم کمونیس ضد اینویسنده نیناتمارکن

 او. شودم  منزجر و ناراح  فرد از غیرمارکسیست  و آمیزاغراق تمجید از لنین»

 آنهوا خوانودن»: گفو  کردنودم  پر را نشریات صفحات که اای تعریف مورد در

 ویوژه شتصوی  نووع  و نابغوه مرا. نمایندم  غلو چیز ار در آنان. اس  آورشرم

 «.کردیم ایدوولوژی  مبارزه فرد از ستایش علیه زندگ  تمام در ما. خوانندم 

 مناسوب  بوه بلشووی  حوزب. شوود متوقوف وی از سورای مدیحوه چاپ تا خواس  لنین

 آن در کوه داشو  برپوا مسوکو در را ایگرداموای  9123 در وی تولد سالگرد پنجاامین

 دیگور یو  از لنین تحسین در خواستندم  استالین شمو  به بلشوی  رابران از بسیاری

 اشوعار و اواسوتنران  کوه یافو  حضور گردامای  در زمان  فق  لنین اما. بگیرند سبق 

 خواطر بوه حاضران از» تشکر با طمطراق پر اایتکریم از را عصبانیتش او. بود یافته پایان

 صوراح  بوا و بیوان «داشوتند معاف آنها به دادنگوش از را او اینکه از و شان اایتبری 

 .شوند برگزار مناسبتر اایشیوه به باید آینده در شتص  یادبوداای که نمود پیشنهاد

 توا گرفتوه آنوان زنجیوری اوایسوگ و ااامپریالیس  از و کرده کر را فل  گوش آنچه اما

 ایون. اسو  ماوو و استالین «کیش» شوند،نم  خسته تکرارش از «چپ» ظاار به دشمنان

 را اواامپریالیسو  بوا شدن آوازام که اای مارکسیس  از شماری حت  که اس  حدی در

 و نام ذکر از باشند، غربیها شان متاطب وقت  دانند،م  خیان  ماوو و استالین به حمله در

 بور را متوالفت  صودای و آراسوته «جماعو  رنگام»را خود تا پرایزندم  دو آن از دفا 

 !انگیزندنه

 چنود فق  بنابراین. گنجدنم  مقاله ی  در استالین بحث که بود خوااید موافق بارز آقای
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 خبوربو  آنهوا از خوود مواووی ضد و استالین ضد اظهارات در که دامم  تذکر را اینکته

 یو  زیورا خووردنمو  تغییور مسوئله باشوید، داشوته اوم اطوال  اگور البتوه. بود خوااید

 طوورن  اای دوره اایواقعی  دستکاری یا انکار با که اس  کس  «واقع » کمونیس ضد

 ااکمونیس انت  که اس  ترتیب بدین. نمایدنف  را ماوو و استالین چین، و روسیه تاریخ از

 مشوترک وجوه شان اربابان و طالب  و جهادی مافیای با ،«دموکراتی » ادعای  ار رغم به

 وعوده و گفتوه و لفوظ اور پوس در نتواننود کهزمان  تا انسانها لنین، اندرز به بنا. یابندم 

 اموواره دانود، تمیوز را طبقوات آن یوا ایون منوافع اجتماع ، و سیاس  مذاب ، اخالق ،

 طبیعو  مشوترک وجوه ایون و. بود خوااند و بوده خودفریب  و فریبگری لو ساده قربان 

: اسو  نگفتوه دنیا اایکمونیس ضد پدران از و امریکا اسبق خارجه وزیر دالس مگر. اس 

 بعود سالها معروف برزنسک  و  «اس  آسیا در کمونیزمضد بر امریکا متحد بهترین اسالم»

  «بگیرد را کمونیزم جلو تواندم  اسالم  بنیادگرای : »افزود نه

 نحووی به توانندم  و خوااندم  آنان بنیادگرای مذاب  یاران و ااامپریالیس  حت  امروز

 مارکس «کنندهتحریف» را لنینیزم و لنین و زده حرف مارکس از تنها که را کسان  انحا از

 برآینود، مواوو و استالین بتصوص و لنین از دفا  به که مجردی به اما کنند تحمل بنامند،

 توواننمو  مواوو و اسوتالین نفو  بودون. خووردم  تور شانجنایتکاری ر  و شده دیوانه

 .بود اخوان و امپریالیزم برای «بدردخور و کما  و تمام» کمونیست 

 موضوع  اور از و نواکس و کس ار که اس  تاریخ در ایچهره استالین آیا کهاین پیرامون

 ااامپریالس  اششبح نیز اکنونام که توانای  رابر یا بفرستد نفرین و لعن او به دارد حق

 را کمونیسو ضد چند از اای گفته به اولترنگاا  اندازد،م  لرزه به را رنگارنگ مرتجعان و

 .دامم  ترجیح

 

 هاکمونیستغیر و هاکمونیستضد برخی و استالین

 ایصوفحه 770 کتواب «تواریخ دادگواه در» در جانشینان، و خروشچف ایدوولو  مدودف

 اوایاسوتالینضود تمام  مقدس کتاب که اشساختگ  منابع و جعل از پر( فارس  چاپ)
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 :که اس  معترف باشد، داشته بغل زیر را آن ام بارز آقای باید و اس  جهان

 اتحواد. بوود بوزر  کاراوای تحقوق دوره البتوه ،(9150 تا 9101 از) دوره این»

 بلووک آوردن بوجوود در. کورد بوازی فاشیسوم شکسو  در قاطع نقش  شوروی

 متزلوز  جنوگ اثور بر که را خود اقتصاد و داش  مشارک  جهان  سوسیالیست 

 قورار سوسیالیسوم بوا آشکار تضاد در استالین کیش... داد سامان و سر بود، شده

 اصوو  و داود اداموه موجوودیتش بوه توانسو  اینهمه با سوسیالیسم اما داش ،

 ماند زنده نشد؛ نابود اما داد، دس  از را خود خون حزب... کند حفظ را اساسیش

 .«داد ادامه مردم ادای  به و

 بوه حزبو  چگونوه و چرا که داد توضیح تواندنم  ااکمونیس ضد کلیه مانند مدودف اما

 سوسیالیسوم با آشکار تضاد در» اشکیش که استالین نام به ی«آدمتور» یکچنان رابری

 قلوب اینکه امه از ترعجیب و داد نجات فاشیزم چنگ از را بشری  توانس  ،«داش  قرار

 و سور» و «بوزر  کاراای تحقق» برای دلش شده، لنین حزب رابر که «عفری » امین

 تپید م  شوروی «متزلز  اقتصاد» دادن «سامان

 نگذاشوتند و کاسوتند اسوتالین کویش دامنه از که بودند نیرواای » که دلیل این به شاید

  «برود میان از بودند، آورده بوجود انقالب و لنین آنچه

 بانودش و خروشوچف آنها این از یک  باید منطقاً اما. گیردنم  نام «نیرواا» این از مدودف

 .کرد احیا شوروی در را داریسرمایه استالین، نف  با که باشد

 خروشچف  بود  «نیرواا» آن سرکرده خروشچف آیا که شما با اشمحاسبه بارز نعیم آقای

 اسوتالین نمود، پتش جهان سراسر در را آن «ای آی س » که اش«سری» گزارش در که

 ایووان نوو  از مسوتبد» ،«بوازیگر» ،«جزایو  موتهم» ،«قاتل» قبیل از اای لعن  باد به را

 بزرگتورین» ،(نامیودمو  «خردمنود» را کنیودی و ورآیزنهوا حالیکوه در) «ابله» ،«متوف

 گرف  ... و «روسیه تاریخ در دیکتاتور

. سوتودم  را استالین ارکس از تر پرحرارت و بلندتر خروشچف بود زنده استالین کهزمان 
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 :گف  استالین دشمنان یباره در او

 حملوه و کوارگر طبقه به حمله ما، امگ  به حمله معنای به استالین رفیق به آنان حمله»

 موارکس، آمووزش بوه حملوه معنوای بوه استالین رفیق به آنها حمله. اس  زحمتکشان به

 ،«نابغه بزرگترین» ،«کبیر لنین نزدی  امرزم و دوس » استالین و.« اس  لنین و انگلس

 تنو  پودر» و «مردم صادق دوس » ،«پیروزمند کبیر مارشا » ،«بشر پیشوای و آموزگار»

 .باشدم  «خودش

 :گف  انقالب  ضد عناصر تصفیه بهراجع و

 دار تموام و شکسته درام را خاین راازنان بندیگروه بیرحمانه مسلماً ما حزب»

 ایون ضوامن.... انوداخ  برخوااود زموین روی از را راسو  – تروتسوک  دسته و

 اسوتالین رفیوق ما پیشوای پایدار رابری ما، حزب مرکزی کمیته استوار رابری

 را آنوان اجسواد بورد، خواایم بین از استثنا بدون را دشمنان کلیه ما.... باشدم 

 را اسوتالین کوه بوود شوچفوخر.« داد خواایم باد به را شان خاکستر و سوزانده

 رابوری کموونیزم سووی بوه را موا که پیشوای  و بشری  نابغه بزرگترین» اابار

 بوه دایممو  اطمینان ما …»: افزود مسکو مشهور میتنگ در و. نامید «کندم 

 مرکوزی کمیتوه صودیق حوام  – مسوکو بلشویک  سازمان که استالین رفیق تو

 – ترتسکیسوت  بقایوای بورده، بارتر را خود استالینیست  اشیاری استالینیست 

 دور بوه را حزبو  غیور و حزبو  بلشوویکهای صوفوف و برکنده بن از را زینویف 

 .ساخ  خوااد فشرده پیش از کبیربیشتر استالین و استالینیست  مرکزی کمیته

 نووین اساسو قوانون کوه کورد پیشنهاد 9106 در ااشورا کنگره اشتمین در او

 رفیوق خوود توسو  زیورا شود نامیده «استالینیست  اساس  قانون» باید شوروی

  «.اس  شده نوشته استالین

. نوداد توذکری اساسو  قوانون تسوید در استالین خاص نقش از مولوتوف کهحال  در

 .آورد زبان به را «استالینیزم» اصطال  کنگره درامین خروشچف
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 بنوابر کوه — خروشوچف گونوه از شویادان  کوه کند قبو  تواندم  سلیم عقل کدام حار

 اپوزیسویون اعضوای از 9123 اوایول در او که اس  شده آشکار اکنون سنگ، ویج  نوشته

 باشد  مدودف ادعای  «نیرواای» از — بود تروتسکیست 

 نقوش به بهادادن کم برای اند واا  نیرواای  مدودف ی«نیرواا» که اینس  واقعی . خیر

 .سوسیالیزم ساختمان و حزب داخل  و خارج  دشمنان با مبارزه در استالین رابری

 در جایگوااش و اسوتالین ابهو  به اعتراف آنها ربالی در که اای جمله مدودف کتاب در

 دیگوران نظر سراغ به تا دو فق  آوردن با که نیس  کم باشدم  مکنون شوروی مردم قلب

 :رویمم 

 گسوترش روسوتا طورف به شهر از رف ،نم  پیش شهر سم  به روستا از استالین کیش»

 – کرد رشد بتصوص استالین کیش که بود کارگران میان در س ، سالهای ط ... یاف م 

 جدیود، نسول  روشونفکران در و بوود پیوسوته حزب به که کارگر طبقه از قشری در بویژه

 .«داشتند داقان  و کارگری منشا کهکسان  التصوصعل 

 بوین نه و بود مسل  شوروی مردم اکثری  بین استالین «کیش» که بارز آقای دارید توجه

 .چاپلوس بروکرات و فاسد مشت 

 :و

 کوه داشو پو  در کوتواه، چنوان زمان  در نکردن ، باور چنان تغییرات  انقالب»

 اوایگرایش واقع در. درآورد گرمعجزه انسانهای  بصورت مردم نظر در را رابران

 انقوالب اور در خودانگیتتوه بطور افتتار، اوج به خود رابران رساندن به ااتوده

 اوا،تووده بوزر  ایجوان و شوور بیوان واقع در تظاار، این. کندم  بروز ایتوده

 راوای  بورای کوه اس  رابران  به نسب  آنها شناس حق و شان، غرور احساس

 .«اند کشیده زحم  اینهمه آنها

 .بود رابران این از یک  استالین و 
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 فیورو سیمون

 موورد در نفرت و دروغ از مملو کتاب  در «فیورو مون  سباک سیمون» انگلیس  تاریتدان

 خوودش» کوه «انقوالب چهوره بو  متکبور» این ترتسک  که آنطور که نگاردم  استالین،

 اسوتعداد دارای بورعکس اس ؛ نبوده معتاد بروکرات استالین ،«دانس م  نابغه را خودش

 امه وی. اس  بوده عجیب حافظه قدرت و ذات ، تحلیلگرانه روحیه سازماندا ، العادهفوق

 استالین...گرف م  تصمیم فراوان تعمق با و کردم  ریزیبرنامه جریان خردترین تا را چیز

 بوا مصاحبه در فیورو. کنند فرو ما مغز به کنونتا کنندم  سع  که بود آن از استعدادتر با

 :گویدم  «ول »  نشریه

 کورده نقاشو  تروتسوک  کوه اسو  تصویری داریم استالین از ما که تصویری» 

 که اس  خوب آن برای که بیسواد ی  داات ، ی  بیرحم، آدم ی  تصویر اس ،

 بمنزلوه. اسو  پیچیوده شتصی  ی  استالین واقعاً لیکن. بیاندازد راه بروکراس 

 مطالعوه وقفه ب  بود، خودآموخته مردی وی. دارد استثنای  استعداد سیاستمدار

 .«دانس م  بسیار و کردم 

 چرچیل وینستون

 فرمانودا  آزمونهوا، تورینست  سالهای در که بود بزر  سعادت  روسیه برای»

 وی. کوردمو  رابوری را آن استالین ویساریونویچ یوسف ناپذیر،تزلز  و خردمند

 انگوام چوه و کوار حوین در چه بیرحم زمان، تحسین مورد برجسته، شتصیت 

 یوارای امشوده تربیو  انگلیس مجلس در که مرا حت  که شتصیت  بود، گفتگو

 امچوون وی کوه بوود عظویم چنان استالین در نیرو این. نبود برابرش در مقابله

. رسویدمو  بنظور خلقهوا اموه و زمانها امه رابران میان در امتاب  شتصیت 

 یالتوا کنفورانس برگوزاری روزاوای در. بوود العوادهفوق مردم بر وی نفوذ و تاثیر

 از تویم یو  امچون گوو  امگان شدم  وارد کنفرانس سالن به او که انگام 

 دارای اسوتالین. ایسوتادیممو  خبوردار بحالو  آنکه شگف  و خاستیمم  بر جا

 اسووتاد او. بووود اووراس ارگونووه از فووارغ اوشوومندانه، منطقوو  ژرف، خردمنوودی
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 کوه بود انسان  او... بود اوضا  ناپذیرترین چاره از رف  برون راه یافتن امتایب 

 آشوکار کوه را موا و کوردمو  نوابود خوویش دشومنان بدسو  را خویش دشمن

 .بجنگیم ااامپریالیس  با که نمودم  وادار نامیدم  امپریالیس 

 کوه اموه ارچه. گذاش  جای بر اسلحه با و گرف  تحویل خیش با را روسیه او

 .«برد نتوااند یاد از را اشتاص  چنین مردم و تاریخ بگویند، استالین درباره

 3491 در مسکو در امریکا سفیر دیویس. ا.ج

 پوالن 08 توا 06 سوالهای اوایاعودام که شودم  متذکر «مسکو در ماموری » کتابش در

 مقابول شووروی موردم یواری با بود واکنش  بلکه نه شوروی مردم ارعاب منظور به و شده

 : نویسدم  استالین شت  باره در و. شوروی دول ضد اایتوطئه

 ادفمنود و پرایزگوار فوروتن، کنود،م  زندگ  پاکیزه که اس  مردی استالین»

 و کمونیسوم بوه نسوب  اشعالقوه و آرزو کوه یکسویه ایاندیشه با مردی اس ،

 رو  و اسو  زیرکانوه مشورب  خووش دارای وی. اسو  معطوف پرولتاریا ارتقای

 مون بنظور چیوز اور از قبول و دارد مووثری اشویاری اس ، زیرک. دارد بزرگ 

 عکوس کوامالً اوازمینه تمام در که کن  ترسیم را شتصیت  تو چنانچه. داناس 

 توو آنگواه آورنودمو  تصوور بوه اسوتالین متالفین دلترینکور که اس  آنچه ار

 .«بود خواا  دارا را مرد این از تجسم 

 :نویسدم  «واژگون جهان ی  شناس  جامعه» اثرش در [95]زینویف الکساندر

 سوراپای اسوتالین به سوءقصد. بودم بیقرار استالین ضد ی  سالگ افده سن از»

 را آن عمل و بررس  را قصد سوء ی  «فن » امکانات ما. بود گرفته فرا را وجودم

. بوود درست  اقدام کردندم  محکوم مر  به 9101 سا  در مرا اگر. کردیم آغاز

 نوه  مگور. شودمو  محسووب جنای  ی  این و کردم برنامه را استالین ترور من

 ولو  دیودممو  دیگوری طوور را مسایل این من بود زنده انوز استالین زمانیکه

 بزرگتورین اسوتالین: گوویممو  بینودازم، نگاا  قرن تمام بر توانمم  که اکنون
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 اتتواذ بور نباید شتص  سلیقه. بود سیاس  نابغه بزرگترین و قرن این شتصی 

 «.افگند سایه افراد ارزیاب  در علم  موضع 

 اقورار مسکو محکمه در کامنف. اس  زیاد ام اپوزیسیون سرکردگان از اعتراف این مشابه 

 :نمود

 ایون بوه مون. شودم  رابری ترتسک  و زینویف من، توس  تروریست  توطئه»

 و بوود شوده پیوروز رابوری سیاسو  و حوزب سیاسو  کوه بودم رسیده نتیجه

 سوسیالیسوت  کشوور ی  در که اس  ایسیاس  پیروزی آن پیروزی، از منظورم

 قورار زحموتکش اوایتوده قبوو  مورد سیاس  این اینکه یعن  اس  پذیرامکان

 شوده آب بور نقوش نیوز رابری در انشعاب ی  امکان بر مبن  ما امید. گیردم 

. بوودیم کورده حسواب تومسوک  و بوخوارین ریکووف، راسو  گروه روی ما. بود

 را امکوان این مردم مقابل در آن شدن حیثی ب  و رابری از گروه این برکناری

 شوود، رابوری سوقوط بوه منجر توانس م  که جدی مشکالت. ساخ  مسدود

 یعنوو  را دوران ترینمشووکل رابووری کووه چوورا کوورد، حسوواب توانسوو نم 

. بوود گذاشوته خود سر پش  را کشاورزی کردنکلکتیویزه و کشور کردنصنعت 

 ولو  آن اداموه یوا و حزب علیه مبارزه مطلق خاتمه یا: ماندم  باق  راه دو فق 

 پورچم بودون سیاسو ، پالتفرم بدون ای،توده حمای  ترینکوچ  بدون بار این

 «.برگزیدیم را دوم راه ما. فردی ترور وسیله یعن 

 از گریوان و نهواده...و گلبدین کانکویس ، برزنسک ، یسینه به سر بارز آقای این، وجود با

 برای حق  عمال) منطق امین به اتکا»: نویسدم  نگرانه ساده اپوزیسیون، خردشدن اندوه

 اعضوای درصود نود استالین که بود( غیرخودی گفتار در حقیقت  ندیدن و نشدنقایل غیر

 اخوتالف عملو  و تئووری مسایل بعض  سر بر فق  چون رساند، قتل به را مرکزی کمیته

 را اپوزسویون بوا بحوث در استالین نوشته ی  حت  رود نم  گمان که او از! «داشتند نظر

 بعض  سر بر فق » نظر اختالف داشتن مسئله، بداند که اس  بیهوده توقع  باشد، خوانده

 بکلو  را اپوزسویون سیاسو ، و تئوریو  راگوذر از استالین نبود؛ «عمل  و تئوری مسایل
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 .بود شوروی اتحاد صیان  مسئله بود؛ نموده بیچاره و سال  خلع

 انگلیسی نویسنده ولز جی اچ

 شودم، روبورو اسوتالین بوا سووءظن نوع  و ذان  سابقه با من که کنمم  اقرار»

 بوا دانود،مو  عالم ناف را خود که دارخویشتن متعصب ی  با که کردمم  تصور

 طورف درآورده خوود انحصوار بوه را قودرت که حسودی آدم با و وارسته مستبد

 چنود از پوس. بگیرم را ترتسک  طرف او مقابل در که داشتم گرایش. شد خواام

 آن در دیگور. کوردم راوا امیشوه بورای را تاریو  و تلخ افکار او با گفتگو دقیقه

 العوادهخارق تسل . ببینم نهان او در را ایشده پنهان عاطف  اایتنش که نبودم

 شویطان  قدرت از ناش  نه و اوس  فضاول این مدیون روسها بر او گفتگوی ب  و

 .«اس  نهفته او در که اسرارآمیزی

 ایون بوه گرفتوه قرار موقعیت  چنین در او اگر که کردمم  تصور ببینم را او اینکه از پیش

 آن از ناش  درس  او موقعی  که فهممم  امروز اما. ترسندم  او از دیگران که اس  عل 

 .«کنندم  اعتماد او به امه و ندارد ترس  او از ایچکس که اس 

 :استالین از خصمانه ایزندگینامه در نگار روزنامه لوین دان

 او. اسو  متنفور دبدبوه و شکوه از او. نیس  افتتار و شهرت تالش در استالین»

 را رسوم  شوک  و شان ارگونه توانس م  او. اس  عامه برابر در تظاار متالف

 «دادم  ترجیح را پردهپش  او اما باشد داشته بزر  کشوری درون در

 قیشر لویی

 :گویدم  امریکای  دیگر متتاصم منتقد

 بوا کهکسان . باشدم  حزب الهامبتش خود آرامش و اراده قدرت با – استالین»

 تصوحیح در را مهوارتش و شونیدن بوه او توانای  و حوصله اند، بوده تماس در او

 .«ستایندم  زیردستانش ریقترین اایمسوده و پیشنهادات
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 لیونز یوجن

 استالین ساده زندگ  مورد در «روسیه سراسر تزار: استالین» کتابش در امریکای  نویسنده

 :نویسدم 

 روزموره زنودگ  در او. کنودمو  زندگ  اتاقه سه معمول  آپارتمان  در استالین»

 نفورت شودیداً وی از کوهکسان  حت ... نمایدم  زمت  گاه که اس  ساده آنقدر

 زیواده بوه را او ایچگواه سوازند،م  متهم سادیست  ایسنگدل  به را او و داشته

 «موفقی » سنجش معیار کهکسان ... اند ننموده متهم خصوص  زندگ  در روی

 مشوکل ااسو ،معشووقه و تفریحو  اایکشت  و دالر ملیونها داشتن شان برای

 و دیوماننود ارگوز او رفتوار و نگااها... کنند درک سادگ  در را قدرت لذت اس 

 بوود اویودا کوه مووقر و گرم سالمند مردی. نبودند تصنع  و متظاارانه اطوارش

 بوود، پذیرفتوه حضوور بوه سوالها از پوس کوه ایخوارج  نتستین با اس  مایل

 فوردی اسوتالین کوه اندیشیدم حیرت با بودیم نشسته که امانجا. باشد صمیم 

 .«اس  داشتن  دوس  واقعاً

 زنگهوای» کتابش در بود استالین دشمن رویزیونیست  موضع  از که فنلندی تومنین آرفو

 :نگاردم  «کرملین

 کمونیزم، از فق  بلکه خود از نه ایچگاه اایشنوشته و ااستنران  در استالین»

 نماینوده صورفاً که داش م  ابراز موکدا و گف م  شوروی قدرت و حزب قدرت

 در خودسوتای  و تفورعن از نشوان  ابوداً من. بیش نه و اس  تشکیالت و اندیشه

 میوان تفاوت از امیشه مسکو در اقام  مدید سالهای ط ...نکردم سراغ استالین

 .«شدمم  درحیرت بودند، تراشیده وی از که ایوری  و واقع  استالین

 سویتالنا

 :گویدم  «دوس  ی  به اانامه» کتاب در استالین فراری و خاین دختر الیولیوا سویتالنا

 بوود مایول عموالً پودرم کوه خووانممو  یا شنومم  آنجا و اینجا وقت  امروز... »
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 شناسوندمو  خووب را او کوهکسوان  کوه کنمم  تعجب بشمارد، خدا را خودش

 خودا را خوودش ارگوز او... آرنود زبوان بور چیزاوای  چنوین تواننودمو  چطور

 .«انگاش نم 

 :نویسدم  «داچا» در استالین تجملب  زندگ  بهراجع و 

 اختصواص کاراوایش امه برای که داش  اتاق ی  داچا تحتان  منز  در پدرم»

 در خوواب تتو  صوورت بوه را آن ااشب که ایچوک  کوچ روی به او. بود داده

 .«خوابیدم  آوردند،م 

 دوستانه دیدی از استالین

 دیودگااهای  از گوذرا طوور به خصوصیاتش و استالین با که بارز آقای بداید اجازه اکنون

 آن از و بوود راضو  اششتصوی  «کویش» از وی آیوا کوه ببینویم و شویم آشنا دوستانه

 سووم درجوه تروریس  ی  با حت  او زندگ  شیوه و شتص  دارای  نیز و کردم  حمای 

 مطلوب صفحه داها شدم  مورد این در خیر  یا اس  مقایسه قابل جهادی یا فقیه وری 

 دربواره مجدد غور به مآخذی را شما اگر زیرا دانم،م  کاف  را نمونه چند ذکر من که آورد

 .وی برله نه و بود خوااند استالین علیه مآخذی دارد، وا استالین

 آلمانی ینویسنده فیختوانگر لیون

 را آن بیگاه و ارگاه و برده رن  واضحاً اند، ساخته کیش وی از اینکه از استالین»

 ترینپیرایهب  استالین شناسمم  که قدرتمندی مردان تمام  از. کردم  مستره

 کوه کوردم صحب  او با ویکیش افراط و ابتذا  درباره صراح  با من. اس  آنان

 شتصوی ،کویش پشو  اسو  ممکون اسوتالین نظور بوه. پوذیرف  صمیمانه او

 .«سازند اعتبارب  را او وسیله این به تا باشند خرابکاران

 باربوس

 :نگاردم  استالین تجمل ب  زندگ  محل تشریح ضمن فرانسوی نویسنده باربوس انری
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 که داردم  دریاف ( انگلیس  پوند 25 و 23 معاد ) روبل 533 مااانه استالین»

 و گووو رک موورد ایوون... باشوودمو  کمونیسوو  حووزب کارمنوودان معوواش حوداکثر

 فقو  بلکه سکرتر 02 نه جورج، لوید آقای مثل و... اس  ساده مردی... درخشان

 لنوین بوه را آموده دس  به اایپیشرف  کلیه افتتار استالین... دارد سکرتر ی 

 .«گرددم  بر او خود به افتتار از بزرگ  بتش حالیکه در دادم  نسب 

 بئاتریس و سیدنی

 را ادعوا ایون «نوین  تمدن : شوروی کمونیزم» شان ماندگار اثر در وب بثاتریس و سیدن 

 کوه شوودمو  تصور گاه: »کنندم  رد قویاً دارد،م  اعما  را مستبدانه قدرت  استالین که

 خوالف کوه دانسو  بایود او . شوودمو  اداره اسوتالین جوزف شت ، اراده با کشور تمام

 شوهروندان بور قودرت  اویچ از قانوناً استالین معاصر، دیکتاتوران سایر و ایتلر موسولین ،

 بوه سوا  چهوار برای امریکا اساس  قانون که اس  وسیع  قدرت فاقد او. نیس  برخوردار

 و نبووده شووروی اتحواد جمهور رویس ایچگاه استالین دارد،م  تفویض جمهور رویس ار

... باشودمو  حوزب جنورا  سوکرتر او. نیس  کابینه عضو و خلق کمیسار حت  او... نیس 

 فوردی دیکتواتوری بورای آن در کوه دارد ایاساسونامه شوروی اتحاد در کمونیس  حزب

 مرتبواً اسوتالین... شوودمو  جلوگیری آن از و نداشته اعتبار شتص  تصامیم. نیس  جای 

... باشودمو  کمونیسو  حوزب مرکوزی کمیتوه تصامیم مجری فق  که اس  داشته اظهار

 اصوطال  بوه گذشوته داوه در شووروی اتحواد اداره بور موروری که اینس  ساده حقیق 

. نودارد وجود دیکتاتوری از ایممیزه عمده تصامیم در که آنس  بیانگر استالین دیکتاتوری

 شوده اتتواذ شودید و داغ و طورن  اایبحث آنقدر از پس معمورً حزب اقدامات برعکس

 .«اویداس  اطمینان عدم و تردید عالیم آنها در که

 کروپسکایا

 اینو  ولو . بوود استالین متالف لنین امسر کروپسکایا که بارز آقای بود خوااید شنیده

 :اپوزیسیون برابر در وی قاطع موضع از حاک  یافته انتشار متعدد سایتهای در سندی

 دسو  در دسو  شوان بانود و جنایتکواران تموام و زینویوف کامنف، ترتسک ،»
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 خواسو  ازینجاسو . شودند امکار آلمان متف  پلیس با و نهاده آلمان فاشیزم

 بوین خواسوتند آنوان! شووند تیرباران باید دیوانه سگهای این: کشور در امگان 

 انقوالب مغز و قلب استالین، رفیق خواستندم  آنان. کنند ایجاد اغتشاش ااتوده

 ترفشرده ااتوده. شد تیرباران اراذ  باند. خوردند شکس  آنان. برسانند قتل به را

 پویش از پابرجواتر اسوتالین بوه آنوان وفاداری زدند؛ حلقه مرکزی کمیته دور به

 .«اس 

 «ایران کار حزب» ینشریه «توفان»

. گوذردمو  اسوتالین بوا ضدی  کانا  از کمونیسم با ضدی  بورژوازی برای آۀنه»

 ذاون در کوه دانودمو  بتووب  بوورژوازی کوه چرا نیس ، تصادف  امر این البته

 مجورد، اسو  ایایوده کمونیسوم. اس  کمونیسم مظهر استالین مردم، اایتوده

 مسوتقیم مبارزه بورژوازی برای. لمس قابل و تاریت  اس  واقعیت  استالین ول 

 آرمانهوای عوالیترین حوام  ایده این که چرا اس  ممکن غیر کمونیسم یایده با

 ولو . زدود زحموتکش مردم قلوب و اذاان از آنرا توانم  مشکل و اس  انسان 

 سواده بسیار اس  امری دادنجلوه دگرگون را تاریت  وقایع بتصوص را، واقعی 

 بودین. دارد خوود انحصوار در را جامعوه تبلیغوات  وساول تمام  ایکهطبقه برای

 اسوتالین بوا ضدی  را، کمونیسم با ضدی  راه بهترین درست  به بورژوازی جه 

 نوام وقتو  بوورژوازی جواموع در اموروزه کوه جاس  این از. اس  داده تشتی 

 را شونونده ذاون شده صادر قبل از احکام از عظیم  موج آیدم  بمیان استالین

 .«سازدم  مشغو  بتود

 از بایوود بووود شوووروی مووردم قلوووب محبوووب کووه را اسووتالین شتصووی »

 ایون کوردنمتلوط. کرد جدا بود، بوروکراس  تبلیغات که وی «شتصی کیش»

 ...اس  ماتریالیست  معیاراای از افتادن دور مفهوم دو

 خود شتصی  نقش سوسیالیسم ساختمان دوران در که بود بزرگ  مرد استالین

 سوسیالیسم ساختمان بزر  معمار لقب امواره بوی سبب امین به داد، بروز را
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 شوروی اایانسان یامه جمع  خالقی  محصو  استالین شتصی . اند داده را

 موردم. کردم  بروز آنها حماس  آرزواای یامه مجسم مظهر صورت به که بود

 کشور چهارده تجاوز یتجربه دیدند،م  را دشمنان متمرکز یتوطئه که شوروی

 عفونو  بووی از مشامشوان و داشوته را شووروی بوه سوفید گارد و امپریالیست 

 تمرکوز سووی بوه غرب امپریالیسم دیدندم  که مردم  کشید،م  زجر تزاریسم

 کنودم  تبلیغ را پرولتاریا دیکتاتوری با مقابله برای اقتدار یایده و رودم  قدرت

 مجارسوتان تا پرتگا  از خود نامحدود قدرت با را انقالب ضد ایافسانه دیواای و

 بوه کشوند،م  تنوره دموکراس  و آزادی یجنازه باری بر که آوردم  کار سر بر

 آشوامخوون دیواای این یپوزه باید که قهرمانان  پردازد،م  خود قهرمانان خلق

 یو  وی. اسو  قهرموان  چنوین اسوتالین. کشوند خاک به بیرون و درون در را

 .«اس  استثناو  شرای  در استثناو  قهرمان

 ماریااولیانووا

 بیانوات بور اشمقدموه از بتش  در «انقالب  دموکراس » سای  مسئو  مدیر سنگ ویج 

. ا. ک.   مرکوزی کمیتوه نشریه ایزویستیا»در 9181 در بار اولین که لنین خواار اولیانووا

 :نویسدم  یاف  انتشار «ش

 یوادآور کردنود آماده چاپ برای را مربوط اسناد سایر و سند این که استپانف.و و مورین یو

 در نظارت مرکزی کمسیون و مرکزی کمیته مشترک پلنوم بیانات، زمینهپس که شوندم 

 .باشدم  9126

 مباحثوات و اسوتالین و بوخارین ترتسک ، زینویف، لنین، ااینامه خواندن از پس اولیانووا

 یشوده نوویستنود گزارش ضم که داش  اظهارات  مرکزی، کمیته پلنوم در آنها پیرامون

 :اند پلنوم

 اقلیو  توسو  اسوتالین رفیوق بور سیسوتماتی  زنو تهمو  داش  نظر در با»

 مناسوبات خوردنلطمه مورد در امیشگ  ادعای و مرکزی کمیته در اپوزیسیون
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 بین رواب  بهراجع ایکلمه چند اس  رزم کنمم  احساس استالین، و لنین بین

 .بودم او کنار در ایلیچ وردیمیر زندگ  پایان تا من زیرا بگویم استالین و لنین

 حمله نتستین انگام در که ایاندازه به بود؛ قایل استالین به بزرگ  ارزش لنین

 و خواسو م  را اسوتالین فقو  اصورار بوا او مغوزی، سوکته حمله دومین نیز و

 .سپردم  وی به را وظایف ترینمحرم

 اعضوای از ایچکودام بوا نبوود مایول اشبیمواری مدت تمام در لنین کل  طوربه

 یاموه بنوابرین. خواسو مو  نوزدش را اسوتالین تنهوا و ببینود مرکزی کمیته

 دیگوران بوه نسوب  استالین با ایلیچ وردیمیر مناسبات بدبودن بر دایر حدسیات

 «.اس  حقیق  با تباین در کامالً

 و اسوتالین بوین کوه برخووردی کوه اس  معتقد اولیانووا استالین، بودن «خشن» بهراجع

 اسوتالین. «نداش  سیاس  به ربط  و بود شتص  کامالً ایمسئله» افتاد اتفاق کروپسکایا

 وخامو  لنوین بیمواری کوهدرانگوام  داشو  مسئولی  مرکزی کمیته تصمیم اساس بر

 کروپسوکایا. برسد او به سیاس  خبری ایچ نبایست  داکتران ادای  طبق بود کرده کسب

 خواسوتار لنوین متقوابالً کوه گرفو  قرار استالین انتقاد طرف کرد نقض را تصمیم این که

 .شد کروپسکایا از استالین طلب پوزش

 متفواوت برخووردی قضویه بوه شاید بودنم  جدی لنین بیماری اگر» که بود آن بر الیانووا

 «.داش م 

 شودن فلو  صورت در که رسید تصمیم این به لنین وقت  که یابیمدرم  اولیانووا بیانات از

 ایون. شود کمو  طالوب استالین از بتشد، خاتمه اشزندگ  به سیاناید پتاسیم خوردن با

 کوه ترتسوک  مفتضوح اتهوام بوه اس  پاست  زیرا اس  بزرگ  ارزش واجد بیانات ینکته

 911 ص دوم، جلود «استالین» ترتسک ) بود داده را لنین ساختن مسموم ترتیب استالین

 ایون لنوین، بوه اسوتالین بوودن نزدیو  زیاد مورد در اولیانووا گواا (. 9161 لندن چاپ

 در و لنوین بوه فورد نزدیکترین ترتسک  که سازدم  ثاب  پوچ نیز را غرب در غالب عقیده
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 و لنوین اوایبحث از اولیوانووا مستقیم گواا  اساس به. بود لنینیزم و لنین «وارث» واقع

 قفقواز، مسوئله روی دو آن اخوتالف وصوف با که شودم  روشن ترتسک ، بهراجع استالین

 .بود نزدی  بسیار استالین به لنین

 منشووی  بوه موال کم  ارسا  سر بر استالین از لنین نارضایت  مورد در اولیانووا توضیح

 برخوورد درسوت  بوه بلکوه لنوین سیاسو  تصومیم درست  به نه را بسیاری مارتف مهاجر

 دشومن آن به پو  ارسا  به مایل اگر گف  لنین به که سازدم  متقاعد مسئله به استالین

 [96].بیابد حزب برای دیگری منش  باید اس ، کارگران

 وثغووری حودود او طلبو جواه و خودخوواا  که اینس  استالین بر ااتهم  از دیگر یک 

 نظیوربو  تواریخ مستبدان بین او خودکامگ  ؛بود اش«کیش» داندهاشاعه خود و نداش 

 .نهادنم  ارزش پشیزی خود از انتقاد به و بود

 است؟ چنین واقعاً آیا

 :وی از ستایش به استالین برخورد

 دشومنان نهای  تحلیل در و استالین دشمنان برای ،«روس بلشوی  اایکمونیس » بنابر

 اسوتالین واری شتصوی  یمنزلوه به روشن  و ناپذیرانکار پدیده لنین، و انگلس مارکس،

 که اس  بوده وی «شتصی کیش» داشته وجود شانکور دید از آنچه. اس  نداشته وجود

 یوا و اسوتالین شوت  بینو بوزر  خوود و تحکوم بوه نسب  حصر و حد ب  میل با آنهم

 .گرددم  توصیف وی بیمارگونه آدمکش  و مالیتولیای  جنون و سفاا 

 :گف م  که بود بزرگ  رابر استالین اما

 سوسیالیسوت  دولو  تحکویم و کارگرطبقه اعتالی راه در من که گام  ار اگر»

 و تحکویم را کوارگر یطبقوه وضوع کوه نباشد جه  آن در دارمبرم  طبقه این

 .«دانس  خواام بیهوده را خود زندگ  صورتآن در بتشد، بهبود

 انضوباط انودک  ولوو ارکس» که ماند وفادار لنین آموزش این نیز و شعار این به آخر تا او
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 علیوه عموال( آن دیکتواتوری دوران در ویوژه بوه) کنود سسو  را پرولتاریوا حوزب آانین

 کشوور افتتوارترین پور و بزرگتورین راس در او.« رسواندمو  یواری بوورژوازی به پرولتاریا

 او. ورزیدنودمو  عشق وی به اعتماد عمیقترین با شوروی مردم و داش  قرار سوسیالیست 

 بوه نیوازی بلشووی  حزب رابران ترینبرجسته از یک  و لنین امرزم نزدیکترین مثابه به

 .نداش  «شتصی  کیش»

 .اند وی از آمیزاغراق بزرگداش  از استالین بیزاری و متالف  گویای ذیل اایگفته

 :شد یادآور 9128 در استالین

 قطوع اواتوده با شان رابطه و برسند مراتب سلسله یقله به رابران که امر این»

 فقو  باشوند، داشوته انتقاد جرات که آن ب  بدوزند آنها به چشم ااتوده و شود،

 این. باشد داشته دنبا  به را ااتوده از رابری افتادن دور و جداو  خطر تواندم 

 کوه اسو  انگوام  آن و کنود پیدا ایالعادهفوق وخام  اس  ممکن حت  خطر

 چنوین از. کننود تصوور خطاناپوذیر را خود و شوند سرمس  وضع این از رابران

 چه دیگر کنند،م  نگاه بار از را ااتوده اند شده دچار خودپرست  به که رابران 

 حوزب، بورای مصویب  جوز وضوع  چنین اس  بدیه  اس   ساخته خوب  کار

 .«داش  نتوااد بر در دیگری ینتیجه

 :نویسدم  شوروی دول  عالیرتبه کارمندان از شاتونفسک  به اینامه در 9103 در

 طور به نکته این شاید. رانیدم  ستن من به «وفاداری» از خود ینامه در شما»

 نیسو ، تصوادف  کلموه ایون اگور اما... شاید. باشد آمده شما ینامه در تصادف 

 ایون. بکشوید دسو  اشوتاص بوه وفواداری «اصول» از دام اندرز شما به مایلم

. باشوید آن دولو  آن، حوزب کارگر، یطبقه به وفادار. نیس  بلشویک  ایشیوه

 یبازیچه این یعن  اشتاص به وفاداری با را آن اما. اس  مفید و خوب امری این

 .«ننماوید خل  مغز سب  روشنفکران یبیهوده و عبث

 :گف  آلمان  نویسنده لودوی  امیل با ایمصاحبه ضمن 9109 در
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 شاگرد که اینس  زندگیم ادف و استم لنین شاگرد فق  من خودم، مورد در» 

 را خلوق تاریتساز و برجسته افراد نقش ایچوجه به مارکسیزم... باشم وی خوب

 بتواننود کوه مقیاسو  اموان بوه تنهوا بزر  اایشتصی  اما. گیردنم  نادیده

 اگور. انود ستایشو  اور درخور کنند درک درست  به را آن تغییر نحوه و شرای 

 خوود خیوارت پایوه بر آن برابر در بتوااند و دریابند را شرای  نباشند قادر آنان

 امیشوه فردی تصامیم. شد خوااند کیشوت دن وضع دچار بایستند، سرانهخیره

 وجوود کسوان  جمعو ، ار در... بود خوااند یکجانبه تصامیم  امیشه تقریباً یا

 «.شود حساب باید شان نظر روی که داش  خوااند

 بنگواه بوه را زیور ینامه کنند، منتشر وی کودک  از داستانهاو  خواستند وقت  9107 در

 :نوش  «دتژیز» کودکان کتاب انتشارات 

 ایون در. متوالفم کوامالً«اسوتالین کوودک  یدرباره ااو داستان» انتشار با من»

 تمجیوداای و تعریوف و اوامبالغوه اوا،دروغ وقوایع، یدربواره اشوتبااات کتاب

 شاید) گویاندروغ پریان، اایقصه دوستداران را نویسنده. اس  فراوان ناشایس 

 بورای ایون و. انود کورده گموراه طلبوانفرصو  و( «نیو  حسون با گویاندروغ»

 در عموده مطلب ول . اند واقعیات امان واقعیات اما اس ، تاسف جای نویسنده،

 خلوق بوه کوه دارد وجوود گرایش  کتاب در که اینس  عمده مطلب. نیس  این

 خطاناپوذیر قهرمانان و رابران شتصی کیش( ااخلق به کل  طور به و) شوروی

 «اواتووده و قهرمانان» تئوری. اس  زیانبتش و خطرناک کار این. کندم  القا را

 .اس  انقالب  اایسوسیالیس  به متعلق نیس ، بلشویک 

 یتووده سوازند،م  را خلق که اند قهرمانان» گویندم  انقالب  اایبسوسیالیس 

 خلوق: »گوینودمو  اابلشوی  اما.« کنندم  مبد  خلق ی  به را مردمان پس 

 اوایسوسیالیسو  آسویای بوه آب کتواب ایون.« سوازدم  را قهرمانان که اس 

 مون یعقیده به. زد خوااد لطمه ما یامه بلشویک  آرمان به و ریزد،م  انقالب 

 .«سوزاند را آن باید
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 وی یبواره در کتاب  باید روسالوسک  یا و گورک ماکسیم پیشنهاد به که 03 اایسا  در

 .نمود متالف  استالین شد،م  منتشر

 بووده میوان در استالین  جبری و استبداد آیا کنید کشف که بارز آقای شما عهده به باز و

 یوا انوداخ مو  وی دربواره کتابهوا تهیوه فکور بوه را گوورک  مثول بزر  انرمندان  که

 پدید آنان زندگ  بهبود در که ایکنندهخیره تغییر سبب به شوروی مردم بین محبوبیتش

 بود  آمده

 «اسوتالین وفوادار شاگرد» را خود خود، از انتقاد ضمن مولوتوف وقت  پلنوم جلسه ی  در

 :گف  دویده حرفش بین استالین خواند

 کبیور لنوین شواگردان موا یاموه. ندارم شاگردی ایچ من. اس  معناب  این» 

 .«استیم

 وقتو  ،«متووف ایووان» فلموش دربواره دیگوران و ایزنشتین سرگئ  با صحبت  پایان در

 پاسوخ اسوتالین نیسو   «متووف ایووان» فلم مورد در دیگری دستور پرسدم  ایزنشتین

 .«مینمایم بیان را تماشاچ  ی  نظر فق  بلکه ندارم دستور شما به من: »دادم 

 بسیار من برای: گویدم  وی به( 9100) استالین با دیدار در امریکای  نظام  افسر روبنس

 را اسوتالین-لنوین اسوتالین،-لنین استالین،-لنین نامهای روسیه سراسر در که اس  جالب

 لنوین بوا تووانمم  چگونه من. اس  مبالغه ام این: گویدم  استالین و. یافتم باام و یکجا

 شوم  مقایسه

 و تحصویل بوه اسوتالین دوره در که زحمتکش طبقه از ساله 71 جنرا  وارنیکیف والنتین

 :آردم  یاد به رسید، ارتش در بلند مقام  به بارخره

 موردم. بودنود عزادار روسها اکثر... بود ستت  بسیار روز استالین درگذش  روز»

 نوزدیکش بسوتگان و خود برای کاری و زیس  آنان برای واقعاً او که دانستندم 

 تحویول خویش بوا را کشور استالین: گف  چرچیل که دارید خاطر به. نداد انجام
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 .گذاش  جای بر استوی سال  با را آن ول  گرف 

 دسووتاورداای بودنوود؛ 03 سووالهای در عظیموو  دسووتاورداای شووااد روسووها... 

 .نداش  مانند بشر تاریخ در که تربی  و تعلیم و علم در آورحیرت

: گرف  صورت ام اشتبااات  بل . نبودم فردا نگران ارگز من استالین، دوران در

 اموا. بودنود شوده متهم شریر عناصر توس  که دیدند آسیب بیگناه افراد تعدادی

 کوچ  ابر پاره سه دو. اند ایچ او بزر  کاراای با مقایسه در استالین اشتبااات

 .«بپوشانند را آفتاب توانندنم  آب صاف آسمان  در

 :داردم  ابراز علوم اکادم  عضو ساله 80 ژدانف یوری

 جهیول در دوم جنوگ از پوس کوه آیودمو  یوادم. بود فروتن  شت  استالین»

 کوه آوردند را «پراودا» روزنامه که خوردیمم  صبحانه ما. بودم استالین با ریستبا

. بوود شوده درج المللو بین ایکنگره از روس  نگارروزنامه ی  از گزارش  آن در

 خلقهوای کبیور رابور بواد زنده« ام باز نویسند م  چه اینان»: پرسید استالین

 واقع  موضع این. انداخ  دور کرده چمل  را روزنامه او »استالین  رفیق جهان،

 .«بود شتصی کیش برابر در او

 اوایتعریوف اسو ، کرده ثب  را آن تومنین آرفو که نو سا  جشن در 9105 در استالین

 سوالمت  بوه بیاییود! رفقوا»: گرفو  اسوتهزا آمیزبه کنایه اینچنین را خودش از آمیزاغراق

 را القاب  تمام استالین) سوسیالیزم معمار اا،مل  کننده آزاد خورشید، و زندگ  پدرسارر،

. بنوشویم استالین ویساریونویچ جوزف ،(کرد ذکر پیهم چسباندند،م  او به روزاا آن در که

 «.باشد نابغه آن برای امشب ستنران  آخرین و اولین این امیدوارم و

 .گذاش م  ارج خود از انتقاد و انتقاد سال  به پرولتری رابر ی  مثل استالین

 ینکتوه اور جوای بوه لنین تولد سالگرد پنجاامین مناسب  به ایستنران  در 9123 در

 9135 کنفورانس در او . نمایودمو  اشاره مورد دو در لنین انتقادپذیری روحیه به دیگری
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 در شورک  از و بوود متوالف آن بوا لنوین کوه دوموا تحوریم بوهراجع فنلند در اابلشوی 

 تحوریم، طرفدار نمایندگان استدر  و بحث شنیدن از پس اما. کردم  طرفداری انتتابات

 تحوریم از را اشطرفوداری و بوده اشتباه دچار یابدم  در اکنون که گف  و برخاسته لنین

 .داش  اعالم

 خواطر بوه اوامنشووی  و اراوا اس و کرنسوک  بوورژوای  دولو  که بود زمان  دوم مورد

 بوورژوای ، مشوروطی  راه بوه شورااا انقالب  راه ساختن منحرف و انقالب  موج کردنمهار

 کنفورانس کوه گرفو  تصمیم اابلشوی  مرکزی کمیته. کرد دایر را دموکراتی  کنفرانس

 قیوام به و دعوت را شورااا کنگره کوشیده شورااا تقوی  برای و نزده برام را دموکراتی 

 در کوه لنوین. باشودمو  دولتو  قودرت ارگان شورااا کنگره که نمایند اعالم و زده دس 

 دموکراتیو  کنفورانس زدنبورام خواستار و ورزیده متالف  تصمیم این با نبود پتروگراد

 رسودم  بنظر آری،: »گف  مرکزی کمیته اعضای به رسید پتروگراد به لنین وقت  اما. بود

 .«بود شما با حق

 :نویسدم  استالین سپس و

 اششویفته را موا او شوهام  و تواضوع. ترسویدنم  اشتباه قبو  از لنین رفقا،» 

 .«بود ساخته

 در لنوین بوه شکوه با ایادیه چه و زندم  موج صراحت  و صداق  چه استالین خاطره در

 !استالین سوی از تولدش سالگرد

 درس لنوین ینمونه اراوه با که امانطور استالین مغرضانه، و خاینانه تبلیغات تمام  خالف

 .نداش  باک آن از ام خودش داد،م  را انتقاد پذیرش در شجاع 

 :نوش  گورک ماکسیم به 9103 در اینامه در او

 بدون. ماکسیمویچ الکس  داریم نیاز قطع طور به داریم، نیاز خود از انتقاد به ما»

 ابتکار تضعیف و بوروکراس ، رشد دول ، و حزب فساد و رکود بروز خود از انتقاد
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 بوه مستمسوک  خوود از انتقواد البتوه. بوود خوااد حتم  کارگرطبقه یخالقانه

 بورای اموا. اسو  درسو  کوامالً خصووص این در شما حرف. داد خوااد دشمن

 رقابو ، شوکوفای  برای کارگر،طبقه یسازنده انرژی کردنراا برای ما، پیشرف 

 جنبوه برابور در. آوردمو  فراام( انگیزه) مواد ام وغیره ضربت  بریگاداای برای

 .«اس  ترسنگین که دارد قرار آن مثب  جنبه خود از انتقاد منف 

 کنگوره بوه گوزارش در و پرداخو  اواتصفیه در اشتبااات اصال  برای 9108 در استالین

 حیواتش زموان در. کرد اعتراف حزب تصفیه کار در اشتبااات به 9101 در حزب اجدام

 درسو  و کامول ایون اموا یافتند راای  قید از کسان  و آمد عمل به حیثی  اعاده شماری

 را آن وی، درگذش  از پس خروشچف اینکه جمله از. داش  ایمنف  نتای  و نگردید اجرا

 .پاشید لجن لنینیزم و مارکسیزم و استالین به و داده قرار استفادهءسو مورد مزورانه

 چوین انقوالب پیوروزی از پوس اما. داش  آمیزیاشتباه عقاید چین انقالب درباره استالین

 .پذیرف  را اشتبااش

 .بپوشانند اند کوشیده پیوسته مرتجعان و ااامپریالیس  را استالین شتصی  از جهات این

 بلشووی  انقالبو  اوایکمونیسو » بنوابر بلکه نه استالین کار ،«شتصی کیش» واقع در

 ینماینده ار که اس  بوروکراس کیش( درجه عالیترین به تکرار و) ساده تکرار» «شوروی

 بوروکراس  عل  را «شتصی کیش» اااپورتونیس . بود «شتصیت » خودش دفتر در آن

 بودند اابوروکرات. اس  بوروکراس  معلو  «شتصی کیش» که آن حا  و داندم  جلوه

 صوورت بوه آنورا کوه طریوق ایون بوه سواختند پایما  را استالین به نسب  خلق عشق که

 نکردنود عمول خودخوااانوه اوایحسواب بدون کار این در و درآوردند مکانیک  تشریفات

 در روشو  چنوین نیوز آنها خود به نسب  بتوااند که دادم  امکان آنها به امر این کهزیرا

 محافول در بردنودم  آسمان به را استالین مردم نظر در که اابوروکرات. شود گرفته پیش

 تنفر استالین از آنان. کردندم  یاد تنفر به او از و رفتندم  غروچه دندان خویش خودمان 

 از را خوود صوالب  و قودرت و بوود سوسیالیست  دول  مرکزی ستون وی که زیرا داشتند

 اگور نودارد تعجبو . بودنود دولو  یپوسویده اجوزاء اوابووروکرات ولو . گرفو م  خلق
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 دموکراتیو  و اومانیسوت  شکل استالین علیه بر خود ادعااای به کوشندم  اابوروکرات

 بوه نسوب  را خوویش یکینوه اسوتالین از انتقاد نقاب زیر در واقع در اابوروکرات. بداند

 بیوورون بودنود، آن خوودم  بوه مجبووور اسوتالین وجووود اثور در کووه پرولتاریوا دیکتواتوری

 [97].ریزندم 

 بوه بوروکراتیو  قشور یو  تودری  به خلق و انقالب  مرکز بین بوروکراتیسم، رشد اثر در

 اسوتالین. کنند عمل کامل وحدت با که شد مانع و ساخ  جدا ام از را آنها که آمد وجود

 بسویار کوار تواریت  لحواظ از طریوق این به و کردم  تحکیم و ایجاد را دول  دستگاه که

 اوایپایوه سواختمان راه در را موا اقتصوادی اایکامیاب  که استالین. دادم  انجام مهم 

 اموین کم  به داش ، قرار بوروکراتی  دستگاه این یزمینه بر نمود، تامین سوسیالیسم

 پیوروز آن بر قطع طور به توانس نم  که اس  عل  این به و کردم  مبارزه آن با دستگاه

 ایون رشود شوااد زدمو  بیرحمانوه روویدم  آن روی بر که را سرااو  که آن با او. گردد

 .بود بوروکراس 

 اسو  ممکون که بود عیوب  مادی تجسم خودش که بوروکراس  ام استالین مر  از پس

 و داود نسوب  استالین به را عیوب این تا برد کار به داش  قوه در آنچه شود حاصل آن از

 بلکوه، نیسو  اسوتالین اوایشویوه «شتصوی کیش. »برگرداند او از را زحمتکشان توجه

 یجامعوه واقعیو  نیوز اسوتالین زموان در کوه اسو  بوروکراس  خود اایشیوه برعکس،

 .«ساخ م  مسموم را شوروی

 و خوشوچف رادک، کوار  را اسوتالین «شتصوی کویش» ایجواد عمده مسئورن اابرخ 

 مودودف از رادک لحون موورد در. دیودیم را خروشوچف مداح . دانندم  میکویان اناستاز

 :بشنویم

 حواوی رادک قلوم به ایصفحه دو ایمقاله 9104 در «پراودا» شماره نتستین»

 رابوری سوالها کوه سوابق ترتسکیسو . داد انتشوار را استالین از فراوان ستایش

 نمونوه لنوین، شواگرد ترینشایسته» را استالین اکنون بود دارعهده را اپوزیسیون

 لنوین اماننود دوراندیشو  خوونش، خون استتوانش، استتوان لنینست ، حزب
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 واقوع در آنوان اسوتالین، رفیوق علیه دس  کردن بلند با»: نیز و «.نامیدم  «...و

 امیود استالین چراکه کردند؛ بلند بشری  اایسرمایه بهترین علیه را شان دس 

 پورچم اسوتالین. اسو  مترق  بشری  تمام راانمای مشعل او آرزوس ؛ او اس ؛

 «!ماس  پیروزی استالین! ماس  یاراده استالین! اس 

 :گف  استالین تولد سالگرد پنجاامین در میکویان

 را( اسوتالین) او یزندگیناموه کار بارخره ااتوده حق بر خواس  به لبی  با ما» 

 قرارخوواایم کشوورخویش زحمتکشوان تموام و حزب دسترس در را آن و شرو 

 «.داد

 زندگیناموه» یو  تهیوه بر مکررا استالین، تولد سالگرد مین63 مناسب  به بعد، داسا  و

 9147در «اسوتالین متتصورجوزف حوا  شور » سورانجام. ورزیود اصرار «استالین علم 

 چاپ و نوشتن حزب، بیستم کنگره در خروشچف اما. یاف  انتشار و تالیف نفر شش توس 

 :خواند استالین خود کار بیشرمانه را آن

 شور » نشور او در تواضوع از نشوان  فقودان و خودپسندی بارز ازمثالهای یک » 

 «.اس  خودستای  از زش  اینمونه کتاب این... اس  «متتصر حا 

 او نوام حالیکوه در روز ار گذش  با زیرا بتازند استالین به باید امدستان و ااامپریالیس 

 میلیونهوا سرمشوق و آموزگوار و نظوام  نبووغ  با بزر  اندیشمندی و رابر ی  مثابه به

 پووتین و گوربواچف و خروشچف از دشمنانش شود،م  ح  تاریخ در جهان انقالب  مبارز

 تثبیو  خاینوان و دلقکوان مثابوه بوه آنوان موذاب  متحودان و امپریالیزم سران تا گرفته

 .شوندم 

 استالین اشتباهات

 کمونیسو  حوزب سند ی  قو  به که شد اشتبااات  مرتکب استالین گفتیم، آنچه سوای

 اسوتالین اشوتبااات از بعضو . داشوتند تاریت  و اجتماع  و ایدوولوژی  اایریشه چین،
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 ناپوذیراجتناب اشتباااتش از برخ  عمل ، کاراای جریان در اشتباااتش از بعض  اصول ،

 پرولتاریوا دیکتواتوری نمونوه فقودان شرای  در که بودند اشتبااات  ام اشتبااات برخ  و

 .بود مشکل آنها از اجتناب

 بوارز آقوای مثول مارکسویزم به ناآشنایان برای که نمایمم  نقل را سند از اای قسم  آن

 .بود خوااد فهم قابل

 را تضواد نو  دو مسایل بعض  در گاا  حزب برون  و درون  مبارزه در استالین»

 درونو  تضواد و خودی و دشمن بین تضاد یعن  اس ، ناامگون جنبه دارای که

 خواطر بوه مبوارزه در. کردم  متلوط را تضاد دو این حل ناامگون طرز و مردم

 زیوادی تعداد حق به گرف ، انجام وی رابری تح  که انقالب ضد عناصر تصفیه

 امچنوین ولو . شودند مجوازات شودند،مو  مجازات باید که انقالب  ضد عناصر

 9108 و 9107 اوایسوا  در. سواخ  محکووم اشتباااً را بیگناه اشتاص برخ 

 وی. بوود آموده بوجود انقالب ضد عناصر تصفیه خاطر به مبارزه در افراط اشتباه

 اشوتبااات بعضو  مرتکب برادر کشوراای و برادر احزاب مناسبات حل زمینه در

 عقایوود بعضوو  امچنووین کمونیسووت  المللوو بووین جنووبش در اسووتالین. گردیوود

 المللو بوین جنوبش و شووروی اتحواد بوه اشوتبااات ایون. داش  آمیزیاشتباه

 .«اس  رسانده اای زیان کمونیست 

 کوچو  اشوتباااتش و بوزر  خودماتش اشوتباااتش، و استالین خدمات بین مقایسه در

 درصود 03 اشوتباااتش و درصود 73 اسوتالین خودمات دونماووتسوه یگفته به. باشدم 

 .داندم  تشکیل را کارش و زندگ 

 را اسوتالین اشوتبااات» حوزب این که دارد اامی  جه  آن از متصوصاً چین حزب نظر

 .«اس  کرده حس خود پوس  و گوش  روی

 یو  بوا خواسوتند امپریالیسوت  کشوور چهارده یاف ، تولد شوروی روسیه آنکه محض به

( «سوفید گوارد)» شان مزدوران آنگاه. نشد که سازند خفه نطفه در را آن دستجمع  حمله
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 مواجوه شکسو  بوا مجوددا کوه کردنود تمویل و تجهیز شورااا حکوم  سرنگون  برای را

 پوا بوه سوسیالیسوت  قدرتمنود کشووری مثابه به استالین رابری به شوروی وقت . شدند

 در [98]آن عوامول و ایتلوری فاشویزم توسو  کوه داشوتند امیود اواامپریالیسو  ایستاد،

 بایود اسوتالین کوه بوود موقوع ایون در. [91]کنند سرنگون را شوروی دول  ،«اپوزیسیون»

 ممکن شرای  آن در. کردم  حفظ داخل  و خارج  دشمنان مرگبار حمالت از را شوروی

 سوتم اینکوه» ،«شووروی بلشووی  انقالب  اایکمونیس » قو  به. نشد اشتباه دچار نبود

 معرض در ضروری، مادی منابع بدون اقتصادی، یمحاصره شرای  دشوارترین در گاندیده

 کوه شودم  خواسته آنها از اند پرداخته خویش یجامعه ساختن به مترب، جنگ  تهدید

 به تواندم  فق  توقع  چنین. داند انجام سفید اایدستکش با و اشتباه بدون را کار این

 راه مبوارز» خوویش ناگهوان  شکسو  از پوس کوه بوورژوازی خواطر به ستمکاران، خاطر

 .«کند خطور اس  شده »اخالق پاک  و اومانیسم

 دادنمو  اجازه بنابرین و بود آگاه شوروی داخل در امدستانش و فاشیزم خطر از استالین

 یگفتوه ایون در را شووروی بور تجاوز او. گردد نیس  جهان سوسیالیست  کشور نتستین

 موا. استیم عقب پیشرفته کشوراای از سا  صد یا پنجاه ما» که کرد پیشبین  مشهورش

 خواانود خورد را موا آنان یا کنیمم  را کار این ما. کنیم پر سا  ده ط  را فاصله این باید

 .«کرد

 واقوع در چوپ و راسو  اپوزیسویون ،«شووروی بلشووی  انقالب  اایکمونیس » تاوید به

 و بوود شوده موفوق دیگور کشووراای  و نواروی و اسوپانیه در که بود اانازی پنجم ستون

 اسوتالین چوون رابوری یاراده و درایو . کوردمو  پاشوان روسویه در را آن باید استالین

 در او گواه تکیوه. راند پیش به پیروزمندانه را ساز سرنوش  و خطیر مبارزه آن توانس م 

 خوورد صودمه اواتصوفیه و تعقیبوات از کوه ایطبقوه. بوود شوروی پرولتاریای مبارزه این

 از بتشو  و اسوتثمارگر طبقوات بقایوای بروکراتی ، دستگاه آنها ادف بلکه نبود پرولتاریا

 بوور سووبعیت  چنووان بووا قشووراا ایوون چوورا» کووه اسوو  روشوون بنوواءً. بووود روشوونفکران

 بوه ایعالقوه چنوان موا کشور زحمتکش اایتوده چرا و شدند ورحمله «شتصی کیش»

 در ویوژه بوه» و.« ااسو  اپورتونیس  اعجاب موجب که داندم  نشان استالین یخاطره
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 که جنگ  یآستانه در جنگ، یآستانه در آیا. بود یافته افزایش جنگ خطر 9107-9106

 بوار کوه بوود رزم شوود، درگیر ایتلری آلمان با شوروی اتحاد خواستندم  ااامپریالیس 

 اواورسوف را جواب این کرد  پاک خطرناک و مردد عناصر یکلیه از را جبهه پش  دیگر

 تیرباران 9107 سا  در که کریمه، در «گرانمجازات» و اوکراوین در [23]بندراا روسیه، در

 !«اند داده نشدند،

 کوه شرایط  در بود، افتاده انفراد به شوروی که شرایط  در اا،بلشوی  قو  به بدینترتیب

 از و خوارج از محاصوره شورای  در نداش ، وجود سوسیالیزم ساختمان برای مهم  پایگاه

 تحو  کشواورزی کوهشورایط  در حزبو ،ضود رنگارنگ خاینان و مرتدان وسیله به داخل

 موجوب را پرولتاریا از بتش  فسادپذیری و احتکار ناگزیر این و بود پراکنده بلکه نه نظارت

 در سوت  انضوباط و پوردین سازمان شدید، کنترو  با که بود مجبور استالین... و شدم 

 کوه آنطوور «دموکراتیو » اقودامات بوا نوه و بتشود نجوات را سوسیالیسوت  انقالب کار،

 .گف م  اپوزیسیون

 برخوورد طرفدار حزب اعضای اکثری . کردم  عمل گرف م  حزب از که رت ق با استالین

 خواانودمو  اپوزیسویون اعضوای کهحال  در پانزدام کنگره در. بودند اپوزیسیون با قاطع

 کنگوره انود، نظر تباد  خواستار فق  و شود مراعات آنان با برخورد در ابتدای  دموکراس 

 :  کشیدم  بر فریاد

 .«استالین باد زنده اپوزیسیون، اعضای باد مرده»

 استالین دوران هایتصفیه واقعیت

 اداره متفوف روسو ، بوه) گوور  در کوه انود مدع  ااکمونیس  ضد بسیاری و مدودف

 نفور ملیوون 90 تا 92 بین غیرسیاس ، مجرمان احتساب بدون ،(تاءدیب  کار اردوگااهای

 کشوته استالینیزم با 9150 و 9101 سالهای بین ملیون 92 تنها آنجمله از که بود موجود

 .شدند

 تعوداد کانوادا، در روسویه سوفیر و پروستروویکا پدر ،«ای آی س » عامل یاکولف الکساندر
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 میلیونهوا و شودند کشته گور  در که ملیون 92 عالوه به گویدم  ملیون 05 را کشتگان

 !نفر ملیون 41 حدود جمعاً یعن  ناپدیدشدگان تن

 اوایدرتصفیه استالینیزم یکشته» میلیون 23 از «بزر  ترور» کتابش در [29]کانکویس 

 95 توا 90 بوه را رقم این کتابش چاپ چهلمین در ویکیپیدیا بنابر اما زدم  حرف «بزر 

 !اس  وردهآ ینیپا میلیون

 دارنود خووش «توایمز نیویارک» و اا،امپریالیس  معبود و سوسیالیزم دشمن سولژنتسین

 !باشد شان تتمین ملیون 23

 :که اند ایتلر آدولف شعار پیرو دقیقاً شرکا و دروغگویان این

 تموام دشومنان سوود بوه اگور متصوصاً باشد حقیق  خدم  در نباید تبلیغات»

 .«شود

 .داش  پنهان آخر تا شودنم  را حقیق  اما

 بوا بودنود، یافتوه دسو  9113 در شوروی اسناد به که دوگین و زمسکوف روس  مورخان

 رسویدند انتظوار غیرقابل اینتیجه به بودند دیده را گور  روی کهکسان  تمام  محاسبه

 زنودانیان تعوداد موورخ دو این. نمایدم  برمال را فوق اایکمونیس ضد ارقام نادرست  که

 و سیاسوو  زنوودانیان دقیووق تعووداد و 973333 و 927333 بووین 9104 در را سیاسوو 

 .کنندم  ذکر نفر 593237 را غیرسیاس 

 شوده ثب  995122 درگذشتگان تعداد و بود 477781 زندانیان تعداد 9101 تا 9106 از

 .اس 

 تا 206333 از که رسیدم  533333 به زندانیان واقع  تعداد 9142 و 9149 سالهای در

 .دادندم  تشکیل سیاس  زندانیان را آنان 095333

 اوانوازی عوامول آنان اغلب که رسیدم  571878 به «سیاس » زندانیان شمار 9159 در
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 .بودند شده محکوم خیان  به آنان تن 004508 و بودند

 پروفیسر از یادآوریس  شایان نیز دیگر کتاب ی  به دوگین و زمسکوف تحقیقات بر عالوه

 اثورش در او. بورژواسو  دانشومندی بلکوه کواذب مارکسیست  نه ام باز که گت .ای.ج 

 مبنوای بور« 9108 -9100 شووروی کمونیس  حزب بازنگری: بزر  اایتصفیه منشاء»

 اکاذیب و نهاده خواننده چشم پیش را شوروی اتحاد در 03 سالهای واقعی  بیشمار، اسناد

 روبورت زبگنیوبرزنسوک ، منشوی ، نیکالوسک  بوریس مانند کمونیس ضد «متتصصان»

 .سازدم  افشاء را ااروارد پوانتون روس  اایپژواش مرکز و کانکویس ،

 کشوفیات و اطالعوات. اسو  پایانب  کاونات، بیکرانگ  میزان به بلکه نه بسته نظام  علم،

 آشوکار را جدیودی تضواداای و شود خوااند امروزین کشفیات و اطالعات جاگزین دیروز

 بزرگتورین بتشوید، غنا را دیالکتی  ماتریالیزم نسبی ، تئوری امچنانکه. ساخ  خوااند

 نیوز «ذرات دانودهشتاب نیرومندترین» وسیله به سویس در بشری  تاریخ علم  آزمایش

 دشومنان دس  عصای مطمئناً و گذارد خوااد صحه دیالکتی  ماتریالیزم اصو  درست  بر

 .شد نتوااد افغانستان در آنان طالب  و جهادی مزدوران و امپریالیس  جنایتکاران و علم

 اوایشویوه بوه عمومواً حوزب متوسو  سوطو  رابوری که دریاف  حزب مرکزی رابری

 کوار بوه کوه منواطق  از و داشوته روایو فرموان حوزب اعضای بر کرده، عمل بوروکراتی 

 توا متووال  ی«اواتصوفیه» اودف. کنندم  «رابری» استبدادی اایشیوه به اند مشغو 

 به که حزب متوس  سطو  رابران یبازانه دسته و دار«فرمانروای » به که بود این 9106

 اجورای موانع و زدمو  صودمه غیرحزبو  مردم و حزب صفوف بین حزب اتوریته و حرم 

 و بوود «پواوین از» انتقواد مشوق صمیمانه مرکزی کمیته. بتشد پایان شد،م  آن تصامیم

 .نداش  سابقه گذشته در شدم  تاکید 9105 در امر این به که آنقدر

 :سازدم  ثاب  گت  تحقیقات اکذا

 غیوره و مودودف اا،ترتسکیس  خروشچف، ادعای خالف 9104 دسامبر در کیروف قتل -

 .نداش  استالین به ربط  ایچ



| 53 

 

 کوه شود ثابو  مسوکو محاکموات در دانسوتند،مو  اسوتالین کار که ام را گورک  قتل -

 سرسوت  طرفودار» اینکه جرم به را گورک  راستها و ااترتسکیس  بلوک اا،امپریالیس 

 و بسوینوف یواگودا، اوایاعتوراف. کشوتند بوود «حوزب عمووم  مش  و استالین رابری

 .دارند وضاح  زمینه در بوخارین

 [22]بودند درس  عمدتاً محاکمات در شرکا و بوخارین کامنف، زینویف، اتهامات -

 اوایتوطئوه که یاف  انجام زمان  دیگران و حزب رابران اعدامهای و اادستگیری اکثر -

 .گردید کشف آلمان ارتش با تبان  با توخاچفسک  مارشا  رابری به نظام 

 از پوس اوادسوتگیری نتیجوه در کشتگان حداکثر و حزب از شدگان اخراج کامل شمار -

 آن از کمتور خیل  بسا چه و 933333 قوی ظن به 9107 جون در توخاچفسک  محاکمه

 .بود

 کوه بودنود کور ترور «ااتصفیه» نبود، خبری طلب  استیناف از اینکه رد در گت  پروفیسر

 :نویسدم  شد،م  عمل  دادخواا  بدون و دیوانهدیکتاتوری توس 

 نظورتجدیود خواسوتار شاناخراج علیه نفر 50733 تعداد این 9108 پلنوم از پیش حت »

 مجموو  از موقوع آن در رسوید، نفر 939200 به تعداد این 9108 اگس  در و بودند شده

 از و کرده رسیدگ  آنها تای 85270 به حزب  اایکمیته تجدیدنظر، درخواس  954100

 .شدند پذیرفته حزب به دوباره درصد 51 میان آن

 :بردم  پایان به جمله این با را کتابش گت  پروفیسر

 اوایتصوفیه». شووند بررس  نو از سر باید »بزر  اایتصفیه» که اند آن بر دا  مدارک»

 انقالبیوون و ناراضویان نوابودی و سورکوب  بورای وحشوتناک ایبوروکراسو  حاصل بزر 

 حتو  و رادیکوا  واکونش کوه کورد ادعا توانم  شوااد مبنای بر برعکس بلکه نه افراط 

 از سورکش مووج  در پواوین و بوار از رسوم  مقاموات. بوود بوروکراس ضد بر آمیزجنون

 [20].«رفتند بین از انقالب  طلب پاکیزگ  و گرای اراده



| 54 

 

. گرفو  انجوام «قدیم  اایبلشوی » نابودی قصد به ااتصفیه که اینس  دیگر اتهامات از

 جهوان  معلموان از استالین، اواخواه یا بیطرف منابع به استناد جای به ام مورد این در و

 :نویسدم  «بزر  شکس » کتابش در او. بشنویم ااکمونیس ضد

 9123 در کوه اعضوای  یعن  »قدیم  بلشوی » 982633 حزب در 9104 در»

 بتش. بود 925333 آنان تعداد 9101 در. داشتند وجود بودند پیوسته حزب به

 ایون سوا پون  آن ط . داشتند وجود حزب در انوز آنان درصد 61 یعن  اعظم

 طبیعو  مور  بوه ایپواره. یافو  تقلیول درصد 09 یعن  نفر 57333 به تعداد

 تعووداد تصووفیه جریووان در اگوور. اعوودام ایپوواره و شوودند اخووراج ایپوواره مردنوود،

 بلشووی » خواطر بوه نوه محققوا ایون یافو ، کوااش «قودیم  اوایبلشوی »

 .«بود شانسیاس  کردار خاطر به بلکه «بودنقدیم 

 موانع ارمکوانحتو  خواس م  او بود  چگونه ااتصفیه در رویهازیاده به استالین برخورد

 .گردد رویهازیاده

 اواتصوفیه دوران در آنکوه علو  بوه فقو  کرد اعدام را پژوف داخله امور کمیسر استالین

 .بود داده خرج به بوروکراتیزم

 :شدم  گفته آن در که نمودند امضا را دستوری 9108 نوامبر در مولوتوف و او

 و داخلووهامووور خلقوو  کمیسوواریای کووار در قبووو  غیرقابوول کووامالً خطااووای»

. ا. خ. ک» در خلق دشمنان که یافتند وقو  امکان دلیل این به تنها مدافعوکالی

. خ. ک» کوارانشقاق برای ممکن شیوه ار از و کردهنفوذ مدافعوکالی شعب و «د

 رابوری و نظوارت جلو تا جستند استفاده حزب  ارگانهای از مدافعوکالی و «د. ا

 و خوود شورویضد فعالیتهای ادامه برای را راه بتوانند بالنتیجه و گرفته را حزب

 .سازند اموار شاننوکران

 و «د. ا. خ. ک» بوه( بلشووی ) شووروی اتحواد کمونیسو  حزب مرکزی کمیته

 قووانین از تتط  کوچکترین که دادم  اخطار مدافعوکالی دفتراای کارمندان
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 شدید اقدام با باشد، ک  ار کارمند، ار سوی از دول  و حزب ادایات و شوروی

 .«شد خوااد مواجه قانون 

 بوود، تواریخ خونتور ار و ایتلر از بدتر استالین اگر مارکسیزم، و استالین دشمنان زعم به

 حوزب سورنگون  بورای مغتنمو  فرصو  را کشوور بور فاشویزم حملوه چرا شوروی مردم

 تحمول با و ساخته خود پرچم را استالین برخالف، بلکه نشمرده وی رابری به کمونیس 

 بوه تولیود افوزایش و کار برای دادند،م  تشکیل پارتیزان گرواهای ناپذیر،وصف قربانیهای

 «چرچیول» قو  به که سرخ  ارتش پیوستندم  سرخ ارتش به و آوردندم  رو ااکارخانه

 کرد  فتح را برلین سرانجام و [24]کشید را ورماخ  لچ  و روده

 واقعیتهوای بوه برنود،نمو  رنو  روشونفکری عووارض و اغراض از که مردم  عادی، مردم

 در امینکوه موادری، و پودری عشوق توفوان از حرک  با آنان. دارند توجه زندگ  یساده

 حسواب ایچ نیز و دادند دس  از عادرنه جنگ  در را شانفرزندان ماوو و استالین یابندم 

 صوداق  و عظم  مفتون نگذاشتند، جا به خود از شتص  کاخ  و تفریحگاه ایچ و بانک 

 .شوندم  دو آن

 اسوارت در او کوهزموان . رسوید قتول بوه بعود و رف  جبهه به دومجنگ در استالین پسر

 اموا. کننود معاوضوه شووروی در شاناسیر جنرا  ی  با را او خواستند اانازی بود، اانازی

 جنرا  ی  ما: »بود این اشپاسخ و کرد رد قاطعی  با را تقاضا آن استالین  شوروی دول 

 !«کنیمنم  مبادله ساده سرباز ی  با را

 ارثیوه بوه و سوسیالیسوت  وطون راه در شانفرزندان از ماوو و استالین گذشتن من نظر به

 اایشتصوی  بزرگترین از تن دو منحیث آنان ارزیاب  برای خود، از ثروت  ایچ نگذاشتن

 اگور ول . سنجید اینها از بارتر معیاراای  با باید را آنان [25].نیس  کننده بشرتعیین تاریخ

 بوارز آقوای شما برای فوق معیار داش ،نم  چنگا  در را تان وجدان ضدکمونیست  عقده

 کوه نیسو  اسالم  یا امپریالیست  کشوری ایچ رابر که متصوصاً داش م  اامی  باید

 شوود، گرفته گروگان اشخانواده عضو اگر و باشد فرستاده جنگ جبهه به را اشارجمندی

 داد  خوااد ازایش به را کشور کل که دارد ش  ک 
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 «مائوشک»

 بدیهیسو . آمد میان به بیاوولین دسته و دار توس  ماوو شتصی کیش فرانگ ،درانقالب

. بوودنمو  چوین موردم برای تاریخ رابر ترینمحبوب دونماووتسه اگر نبود ممکن امر این

 تحقوق بورای را راه تور،زننوده ارچوه اشوکا  بوا «مواووکویش» گستراندن با بیاوولین باند

. کوردمو  صواف شووروی حمای  با قدرت غصب و ماوو قتل سرحد تا خود شوم ااینقشه

 علیوه را شواندروغهوای و اتهاموات نقیصوه، ایون سواختن برجسوته بوا نیز ااامپریالیس 

 دول  و حزب تغییر از جلوگیری ادفش که انقالب  کردندم  بندی سرام فرانگ انقالب

 .بود پرولتریضد به پرولتری دولت  و حزب از چین

 حوزب لنینیسوت  یسو سمارک موضوع و دونماووتسوهاندیشوه کوه بوود فرانگ انقالب با

 فورا را دنیوا شووروی حوزب لنینیسوت  – مارکسیست ضد موضع برابر در چین کمونیس 

. شودند جودا شوروی حزب رویزیونیست  خ  طرفداران از کارگریاحزاب تمام  و. گرف 

 پوا از سور مارکسویزم بوه خیانو  مونجالب بوه شووروی حزب شدنغرق از که امپریالیزم

. یافو مو  اشسوینه در تیری را دونماووتسهاندیشه اشاعه و فرانگ انقالب شناخ ،نم 

 بوه محکوم را آن جهوان اوایکمونیسو  کوه بود چین فرانگ انقالب اصل  جنبه امین

 تنهوا. داود قورار الشوعا  تحو  را جنبوه آن توانسو نم  «ماووکیش. »گرفتندم  دس 

 نداشو  وجود «ماووکیش» اگر گوی ) «ماووکیش» روی تکیه با که بودند ااکمونیس ضد

 عظویم اامیو  از کوشویدند!( بودنود شوان اکورم و عزیوز چوین کمونیسو  حزب و ماوو

 ،«تواریخ جنایتکوار و ایوور بزرگتورین» را مواوو و بیارینود را آن کاسوته، فرانگ انقالب

 .بنامند... و «کش  آدم استالین و ایتلر از بیشتر که داات کمونیس »

 اوایخوانودن  از کوه دونماووتسوه بور کثیف پراکن لجن از مملو کتابهای آخرین از یک 

 جونوگ کمونیسو ضودزوج یو  از «ناشناخته داستان ماوو،» بود، بوش جورج عالقه مورد

 ملیوون 73 از بیش القلبقس  ماووی شود،م  گفته آن در که اس  االیدی جان و چانگ

 بیشوتر ریچوون خواس نم  زیرا شود مداوا ریچوون سرطان نگذاش  و کش  را چین 

 لبوشواوچ  از توا خواسو  ماوو که بود آن فرانگ انقالب اصل  عل  ضمناً! کند عمر او از
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 !بگیرد انتقام

 شخصیتکیش و دونمائوتسه

 .بود حزم با بسیار گرف م  ارتباط او شت  و نام به آنچه بزرگنمای  با ماوو

 و تولودش سوالگرد پنجواامین از تجلیول به تصمیم حزب اعضای از ایعده که 9140 در

 و. «مواوواندیشوه» طر  با نه و کرد موافق  تجلیل آن با نه او گرفتند، «ماوواندیشه» تبلیغ

 اشلنینیسوت  – مارکسیست  نظریات که نوش  حزب تبلیغات شعبه رویس به اینامه در

 .تبلیغ نه و دارد قرار آموزش مرحله در انوز

 «مواووویزم» بوه را مواوواندیشه خواس م  که حزب رابران از یک  به پاسخ در 9148 در

 .ندارد وجود «ماووویزم» نام به چیزی و اس  نامناسب بیان  این که گف  داد تغییر

 اوم او اینکوه به اشاره با حزب سرتاسری کنگره افتمین به مربوط سندی در دونماووتسه

 سیاسو  نظام ،اایزمینه در متعددی اشتبااات دچار من» :گف  شده اشتبااات  مرتکب

 .«امکرده اشتبااات  من که اینس  واقعی ... امشده حزب  مسایل و

 بودو در. بوود متوالف زدنودمو  دامون را شتصوی کویش کوه دیگوران و بیواوولوین با او

 توجوه لطفواً»: نوشو  سوند یو  بر ایتبصره ضمن 9166 جنوری 25 در فرانگ انقالب

 «عوال  رانموود قلوه، ترین،خالق عالیترین،» چون کلمات  کاربرد به از باید منبعد. نمایید

 چلیپوا زیور سوطراای بر خبری متن ی  بررس  ط  9168 جنوری 8 در ».شود اجتناب

 مواوو صدر جمله ار» ،«باشدم  قدرت بزرگترین عال  سطح در ماوو صدر کلمات: »کشید

 .«جمله ازار ده با اس  برابر او جمله ی » و «اس  حقیق 

 کشووری از چین اش،رابری تح  که فردی به نفر ملیون صداا سرشار احترام و عالقه اما

 صونع  با و باسواد و سربلند کشوری صورت به شده تحقیر و تریاک  و گرسنه و مستعمره

 و رانموداوا صودور بوا را آن بتوان که نبود ایمسئله بود، برافراشته قد پیشرفته زراع  و

 و داشوتند دوسو  وجوود تمام با را دونماووتسه چین، مردم. کرد حل آسان  به دستوراا
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 بوه فرانگو انقوالب اوج در که غرب  خبرنگار ی . نداش  «شتصی کیش» به ربط  این

 معنو  بوه مواوو سوتودن گفو مو  موردم بوه وقتو  کوه نوشو  بوود کورده سوفر چوین

 گریتته دارالمجانین از گوی  که کردندم  نگاه او به طوری مردم باشد،م  شتصی کیش

 .کردند مسخ را ماوو به ااتوده عشق این بیاوولین مثل شیادان  ول ! باشد

 استادان، غیره و محقق زرداد، سیاف، دیوانه، شفیع سطح در کهکسان  گف ، باید ام حار

 زننودمو  تهمو  و فرستندم  ماوو به «ناشناخته داستان  ماوو،» کتاب نو  از اای اتاک 

 اشوتباه آن و ایون یوا و سنجید،م  ریتته که خون  مقدار با را شتصی  ی  بزرگ  او که

 اواکمونیسو  و مارکسویزم علیوه اسوتنتاج بوه آن از و بتشویده تعمیم را فرانگ انقالب

 !باشند دارالمجانین ساکن باید نباشند «واواک» یا «ای آی س » گیرمواجب اگر برسند،

 قایول ایخداگونه ارزش موارد امه در کمونیس  رابران برای ااکمونیس » که گفته این

 .اس  افتاده پاپیش اتهام  نیز «اند

 مارکسیسوت ضود را رابوران حد از بیش تبجیل و اند ماتریالیس  ااکمونیس  بارز، آقای

 «شورقنابغوه» بوا خلق  میهنفروشان آورعق بازیهای دیگر و کردنشانهکاکل اگر. دانندم 

 سوکوت از غیور و اسو  تان «استدر » با خودتان عشق امان این بیاورید، حج  را شان

 .ندارد پاست 

 مواوو اسوتالین،) آنوان برابور در روم سوزار و فرعون پرست  شتصی کیش» که نویسیدم 

 .«نمایدم  بیرنگ( وغیره

 کوه فرانکوو و موسولن  و ایتلر نام بگذریم، که فرعون و سزار از اس   قرار چه از واقعی 

 از مگور را آنوان یخواطره و شود گوم شوانمور  با نامیدند،م  مردم ی «پیشوا» را خود

 مواوو و اسوتالین و لنوین و انگلس و مارکس اندیشه و نام ول . کشید بیرون تاریخ دانزباله

 و سوتم توا و باشودمو  جهوان انقالب  و کمونیس  میلیونها شمشیر و درفش و اس  زنده

 از فوارغ دنیوای  بوه نیول برای توانندم  آنان آموزش با فق  رنجبران اس ، باق  استثمار

 .کنند درو را ااامپریالیس  و مرتجعان سراای استثمار، و ستم
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 چشوم بوه آن در «مواووکویش» پدیوده و آوردنمو  «بدشانسو » چوین تاریخ اگر راست 

 و مواوو به تواین کردید م  دفا  ماوو رابری به چین حزب دستاورداای از آیا خورد،نم 

 مووذاب  فاشیسووتان و اوواامپریالیسوو  بووه خوودمت  و ننگووین را چووین اووایکمونیسوو 

 انگاشتید م 

 پرولتاریا دیکتاتوری

. باشود توانسو نم  این جز و. اس  رسیده ام «پرولتاریا دیکتاتوری» حساب به بارز آقای

 اجوو و نف  بدون ماوو، و استالین نف  بدون که امانطوری کمونیست ضد ایبیانیه صدور

 کوه شنیده را لنین ستن این ام او گوی . بود خوااد بریدهدم نیز «پرولتاریا دیکتاتوری»

 قبوو  پرولتاریوا دیکتواتوری سورحد توا را طبقوات مبارزه که اس  مارکسیس  کس  تنها

 !باشد داشته

 پیورو و توابع دیگوری چیوز ار و بیان و عقیده آزادی درباره فریاد و داد تمام با»

 مکتوب پیوروزی بورای بایود قیمو  بهر ااکمونیس  که استند اساس اصل این

 بوا را قودرت جبور و زور بوه نهایو  در و گرفته فرد و طبقه از را آن ابزار خویش

 کوه مکتبو  پوس. نماینود اعموا  را پرولتاریوادیکتواتوری و کننود قبضه انقالب

 عمول در باشود، قیمو  بهور پرولتاریا دیکتاتوری و انقالب و تاریخ جبر حکمش

 غیرخوودی گفتوار در را حقیقتو  و باشود قایول غیر برای حق  تواندم  چگونه

 «بیند 

 داننودمو  سیاس  ایمبارزه را آن نهای  و دارند باور طبقات مبارزه به ااکمونیس  کهاین

 خواص ایون اما. اس  درس  شودم  »قبضه» دیگر ایطبقه توس  طبقه ی  از قدرت که

 سیاسو اوایجنوبش و احوزاب نهوای  اودف کشور ار در. بارز آقای نیس  ااکمونیس 

 مثول اوم اواکمونیسو . اسو  سیاسو قودرت کسوب بلکه نه ورزش  دوستانه مسابقات

. آرنود دسو  بوه رنجبوران نفوع بوه را سیاسو قودرت توا کنندم  مبارزه ااکمونیس ضد

 اور و بیوان و عقیودهآزادی دربواره فریاد و داد تمام با» دو ار انقالب ضد و انقالب طبقات

 .برسند قدرت به که «استند اساس اصل این پیرو و تابع دیگری چیز
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 ارتجوا  و بوورژوازی. اس  پرولتاریادیکتاتوری کمونیست دول  که ایدگفته درس  امباز و

 و ااریمن  چیزی را آن و بترسانند «پرولتاریادیکتاتوری» از را مردم اندکرده سع  امیشه

 و اس  «دیکتاتوری» ااکمونیس  دول  که داند نشان و گفته «دموکراس » مقابل نقطه

 و فاسود اوم مغزاسوتتوان توا دولتو  و استثمارگر طبقات دول  ، ااضدکمونیس  دول 

 !«دموکراس » بر متک  اس  دولت  امپریالیزم، طرفدار و پوشال  و مردم ضد

 در دولو  اور. نودارد یاد به «دموکراتی » یا «دیکتاتوری» صد در صد دولت  تاریخ، ول 

 دولتوو . را دموکراسوو  گوول دیگوور دسوو  در و دارد را دیکتوواتوری گوورز دسوو  یوو 

 اکثریو  بورای را «گول» و دارد استثمارگر طبقات برای را«  گرز» ،«پرولتاریادیکتاتوری»

 و زیربنووا ایریشووه دگرگووون  جهوو  را دیکتوواتوری پرولتاریووا،. زحمتکشووان بوورای جامعووه

 و سیاسو  و اقتصواد بوا ارتجاع  فرانگ و سیاس  اقتصاد، کردن جاگزین جامعه،روبنای

 و اواملیو  و مرد و زن بین نابرابری و طبقات  نابرابریهای تمام تا دارد نیاز مترق  فرانگ

 خوارج از سورمایه حملوه و داخلو  انقوالبضود مقابول را کشور و ببرد بین از را...  و اقوام

 .کند حراس 

 ماایو  ااکمونیس  که اینس  دول  درباره ااکمونیس ضد با ااکمونیس  نظر بین فرق

 را آن اواکمونیسو ضود ولو  پوشوانندنمو  را دول ( دیکتاتوری – دموکراس ) یدوگانه

 بواری بلند شعاراای اقتصادی،عدال  تامین بدون که معتقدند ااکمونیس  و پوشانند؛م 

 بوه ارزشبو  و تهو میان شعاراای محروم، اکثری  برای امثالهم و رای حق و بیان آزادی

 .روندم  شمار

 در بوش جنگ علیه غرب  کشوراای در مردم از نفر ملیون داها که بارز آقای بودید شااد

 جنبووه فاقوود دموکراتیوو  دولتهوای کشوووراا آن در اگوور کووه درآمدنود حرکوو  بووه عوراق

 ایچکدام اما آوردندم  فرود سر مردم یخروشنده رای به باید داش م  وجود دیکتاتوری

 داریوود تشووریف فرانسووه در کووه شووما. نشوودند قایوول وقعوو  مووردم راءی بووه آنهووا از

 انگیزتوور نفورت آن از ایوود ندیوده را دولوو  توسو  محصووالن و کوارگرانجنووبشسورکوب

 جوایزه اعطوای بورای تالش و مسعود احمدشاه از فرانسه دول  غریب و عجیب اواخواا 
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 نیسو   کشوور آن در دموکراسو  موورد در پرطمطوراق ادعااوای نواف  دقیقاً او، به نوبل

 بورای را اشدیکتواتوری دولو ، ایون کوهیعن  پیشهجنای  سرباند و باند ی  از پشتیبان 

 را اش «دموکراسو » و دیگور ملتو  علیوه اشامپریالیست  مقاصد به نیل برای و متالفان

 ممکون چگونوه. کنودم  اعما  فرانسه خارج و داخل در ااکمونیس ضد و بورژوازی برای

 فاشیست دیکتاتوری سوگوار، ملت  برای حا عین در و بود معتقد ناب دموکراس  به اس 

 و دموکراتیو  صود در صود» امریکوا دولو  اسو  ممکون چگونوه داد  ترجیح را مذاب 

 و طالبوان و القاعوده تبهکاران یزاینده حا عین در ول  باشد دیکتاتوری بدون و «معصوم

  «مل  جبهه»

 یوا افغانسوتان ایوران، موثالً رقوم بوه نوه داریسرمایه کشوراای در سانسور و گریپلیس 

 را سیسوتم  غرب در بورژوازی. حکمفرماس  تریظریف و زیرکانه صور به بلکه عربستان،

 اکثریو  کوه داده ترتیبو  بسازد، محدود خیل  را بیانآزادی آنکه جای به که کرده برقرار

 – غورب نگوین در آیوا. کننود بلنود موثری نحو به را شانصدای نتوانند جامعه زحمتکش

 کوه انود برخووردار انتتابوات، در ملیونراوا امکانوات و وسایل یکصدم از کارگران – امریکا

 را امریکوا سونای روی کارگران از اینماینده آیا کنند  اشغا  عامهافکار در را جای  بتوانند

 مجبوور امریکوای  امپریالیس  ضد و کمونیس  فرانگیان و فعارن برخ  چرا اس   دیده

 خوونین شودنسورنگون آیوا برنود  پناه دیگر کشوراای به شانکار ادامه خاطر به اندشده

 جنگهوای و «ای آی سو » توس  رتینامریکای و افریقا آسیا، در مردم  و مل  رژیمداها

 جانیوان احیوای و سوابق یوگوسوالویای عوراق، کامبوج، گرانادا، رووس، ویتنام، در ویرانگر

 اس   بیانآزادی و دموکراس  به امریکا اعتقاد و احترام نشاندانده افغانستان، در جهادی

 :اس  گفته امریکا امپریالیست  سیاستهای نامدار منتقدان از چامسک نوام

 صوحنه روی کارا فاشیست دیکتاتوری ی  باشد قرار اگر که اماندیشیده امواره»

 .«بود خوااد امریکا سیستم انتتابش آنگاه بیاید،

 فق  که سومجهان کشوراای از بسیاری در و غرب اای «دموکراس » بین که اس  واضح

 آورده «دموکراسو » اوم افغانسوتان در. دارد وجوود تفاوت اند، دموکراس  از کاریکاتوری
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 و چکدم  گندیدگ  و چرک و خونابه آن از که جنایتکاران برای ایدموکراس  اس ، شده

 مبوارزه کوهانگوام  کوه بورد یاد از نباید منتها. نیس  مقایسه قابل غرب در دموکراس  با

 موذکور دموکراسو  دیکتواتوری جنبوه آنگاه اندازد، خطر به را غرب  بورژوازی بنیاد مردم

 .بود خوااد ملموس ام انسانها ترینبیحس برای که نمود خوااد عیان را دندانش و چنگ

 اسو  «قیمو  اور بوه پرولتاریا دیکتاتوری و انقالب و تاریخجبر حکمش» مارکسیزم آری

 اکنووناوم داریسورمایه و امپریالیزم اما. فرودستان و ناداران رسیدن قدرت به برای لیکن

 خوودی غیور گفتوار در را حقیقتو  و باشد غیرقایل برای حق » اینکهبدون ما چشم پیش

 نام زیر تا زندم  دس  دیگر مناطق به لشکرکش  و گریتوطئه مداخله، کودتا، به ،«ببیند

 و) دارسورمایه مشوت  دیکتاتوری ،«زنان آزادی» و «آزادی» ،«دموکراس » ،«متحد ملل»

. شورق  اروپوای کشوراای و عراق و افغانستان: نمونه. کند نصب را خود به وابسته( مالک

 پورچم با غرب  قدرتهای مزدوران و ثروتمندان دیکتاتوری کشوراا این در که نداند کیس 

 .دارد بیداد کف، در «دموکراس »

 در و بینیودم  را دیکتاتوری اول  در که شویدم  نابینا آنجا شما و. بارز آقای الفباس  این

 تقدیس شود، پرداخ  باید که «دموکراس بهای» عنوان به را آن ببینیدام اگر و نه دوم 

 .کرد خوااید

 کمونیسو  احزاب چون که گف  باید... و ماوو و استالین دوران در «قتا  و قتل» مورد در

 انود صودد در پیوسته ارتجا  و بورژوازی و باشندم  خارج  و داخل  دشمنان محاصره در

 – آنهوا سوطو  عوالیترین در بهتر چه و – احزاب درون در خرابکاری برای را شانعما  تا

 بوه واقوع در و) عناصور آن نفووذ برکنودن بورای پرولتوری احوزاب اینرو از داند، پرورش

 کوردننیسو  به سر جز ندارند ایچاره( دشمنان با زندگ  و مر  مبارزه موثر بردنپیش

 شوده موفوق دشومن اند،نکرده چنین که احزاب  داده نشان تاریت  بیشمار تجربیات. آنان

. نینود مواجوه خرابکاریهوا و ورزیکینه یکچنان با بورژوای  و ارتجاع  احزاب. ببلعد را آنها

 نوابودی حود توا خود بین رقاب  در که افتدم  اتفاق کم استثمارگر و ستمگر طبقات زیرا

 و دارانسورمایه سووی از ارتجوا  و داریسورمایه منافع مدافع احزاب. بروند پیش امدیگر
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 !گیرندنم  قرار نابودکننده حمله مورد ارتجا 

 اوایدولو  بوا حتو  که بود ایحزب ضد گرانتوطئه استالین اایتصفیه آماج که گفتیم

 بوا شوروی به فرار جریان در بلکه نکش  ماوو را بیاوولین. بودند کرده برقرار تماس خارج 

 حوزب و مواوو بوه حملوه بوا البانیوا کوار حوزب 73 سوالهای در. سوخ  اشطیاره سقوط

 راه در بوورژوازی، روی بوه کشورش اایدروازه گشودن با زمان عین در و چین کمونیس 

 محمدشویتو که نشد تثبی  و گردید مغشوش ام حزب درون در وضع نهاد، گام انحطاط

 .کرد انتحار نمودند اعالم حزب و انورخوجه که آنطور یا رسید قتل به

 داخلو  یمسوئله اشتباه،غیر چه اشتباهچه باشد گذشته فوق احزاب در ارچه حا  ار به

 بودنود شووروی دسو  در اای گ گدی که خلق و پرچم سران و احزاب نظیر و بوده آنها

 میهنفروشو  و وابسوتگ  در ریشوه نصوب، را دیگوری و کشو مو  را یکو  عنداللزوم که

 ایمغرضوانه تواین( ماوو و استالین به رسد چه) انورخوجه با میهنفروشان مقایسه. نداش 

 .اس  داشته درخشان  رویزیونیست ضد و فاشیست ضد مبارزات که اوس  به

 :دادم  ادامه بارز

 انجوام و قدرت جابرانه تصرف فرمان یا کل  حکم از که اس  واضح ترتیببدین»

 ناخودآگواه ضومیر عموق در بنیادی تاثیر قدرت حفظ برای کشتار و کش  عمل

 و صوحیح اشمنطوق و درک کوه نمایدم  باور وی و گذاردم  جا بر کمونیست 

 بوه کوردار بارخره شده، تطبیق ااپروژه و اقدام صداا در تئوری این. اس  علم 

 شتص  خانه را حقیق  کمونیس  فرد و شودم  تبدیل اخالق به عادت و عادت

 شوامل را خود مکتب دانسته، حقیق  و منطق از عاری را دیگران و دانسته خود

 .«بیندم  ااخوب  و ارزش فاقد را دیگران روش و راه و مکتب و خوب چیز امه

 علووم اماننود که دانندم  صحیح را شان «منطق و درک» دلیل آن به ااکمونیس  خیر،

 – لنینیوزم – مارکسیزم صح  اس ، رسیده ثبوت به آزمایشگاه در آنها درست  کهطبیع 

 .اس  شده ثاب  تاریخ و جامعه آزمایشگاه در نیز دونماووتسهاندیشه
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 و بودنود کشته نفر چند «قدرت حفظ برای» اکتبر انقالب از قبل لنین و انگلس و مارکس

 نمودنود بواور آنان پیرو میلیونها بعد که بود «شده تطبیق ااپروژه و اقدام صداا» کدام در

 اس   «علم  و صحیح آنان منطق و درک» که

 یافو  اعوتال طبقات مبارزه که آن دنبا  به سالهای در و رسید پیروزی به که اکتبر انقالب

 از ایون ولو . داشو  وجود ام «کشتار و کش » خاستند، پا به کارگران کشور داها در و

 را صحنه خود دلتواه به که حاکم طبقات بلکه. شدنم  ناش  کمونیست اخالق و «عادت»

 اسو  قوانون  ایون. یابد پایان آنان جباری  تا شدندم  منحل باید ناگزیر گفتندنم  ترک

 رنجبوران انقوالب از و نیایود خووش را شوما ولوو بوود خوااود مرعو  اوم این از پس که

 و امپریالیسوتها. برمانیود اوم را مردم و برمید آنان فئودا  متحدان و امپریالیزمدررنعلیه

 و دادهجلوووه «مظلوووم» و «معصوووم» را خووود انوودخواسووته امیشووه رنگارنووگ مرتجعووان

 ازار صداا کشتن خود جهانگیر اایرسانه به اتکا با آنان. آدمتور دیواای را ااکمونیس 

 دموکراسو  برقراری» و «تروریزم علیه جنگ» را افغانستان و عراق در زنان به تجاوز و نفر

 غیوره و پیرو اندوستان، نیپا ، در انقالب  کمونیس  احزاب داند،م  لقب «زنان آزادی و

 و توجیوه را اراجیوف آن اوم شوانروشونفکران و نامندم ...و «خرابکار» و «تروریس » را

 .نمایندم  «تئوریزه»

 و جهوادی نوه و را ایوران نوه بینیودمو  را امریکا جنایتهای نه که بارز آقای تانخدای نام

 چوه توا «کشوتار و کش » که پردازیدم  آنها از روانکاوانه اای «تحلیل» به نه و را طالب 

 «کشوتار و کش » که دایدم  فتوا ول ... و کرده کار آنها «خودآگاه ضمیر، عمق در» حد

 !باشدم  ااکمونیس  «اخالق» و عادت

. اسو  اواجهوادی و غرب استتبارات پیش نمای  »سفید» ملزومات از این. نیس  عجیب

 رسوو  توسو  «وزارت» بورای اشدسوتاربندی روزاوای اولین در دادفرسپنتا رنگین مگر

 راکتو ، مال یزدانپرس ،قدریه الماس،حاج  کوف ،فوزیه بلت ، عالم ربان ، قانون ، سیاف،

 نکرد  چنین ،«جهادی نستوه رابران» وغیره محقق

 دو بین جدا  این. گویندم  را حقیق  اندمدع  نیز ااکمونیس  اا،کمونیس ضد امانند
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 مگوور. دارد بازتوواب ملوو  و جهووان  عرصووه در طبقووات مبووارزه در ایوودوولوژی، و بیوونش

 اصوو  از اصول  و نپنداشوته «خوود شتصو  خانوه را حقیقو » کوه اس  امپریالیست 

 را حقیقو » خلیلو  کوریم یا عمر مال آیا بتواند  داریسرمایه اصو  از برتر را کمونیست 

 و تبهکارانوه آن یکو  شاناعتقادی اصل ازار از که اندمعترف و ندیده «خود شتص  خانه

 خوود عمول و اندیشوهانحصار در و «شتص  خانه را حقیق » اگر خود شما اس   بهیمانه

 «اواخوب  و ارزش فاقد» را ااکمونیس  «روش و راه» خود، ایدوولوژی چشم به و نشمرده

 مال و ربان  و سیاف گونهبه و کنید نویس مقاله دایدم  حق خود به چطور انگاشتید،نم 

 مکتبو  آن از و بورده یوورش مارکسویزم بوه غوالظ و شوداد چنوین متوکول مال و نگارگر

 را حقیقو  نصوف کوه شود نتوااد پیدا جمع  و فرد ایچ بارز، آقای بتراشید  انسان ضد

 کوه اینسو  شوما مشوکل. بدانود دیگری یا شما خانه را آن نصف و «خود شتص  خانه»

 «روش و راه» بوارز، نعیم و بنیادگرایان و امپریالیستها چشم با نیز ااکمونیس  خواایدم 

 و امپریالیسوتها) آنوان «شتصو  خانوه را حقیقو » و «اواخووب  و ارزش فاقود» را شان

 بورای اواکمونیسو  از شوما شویون و شوکوه آن غیور در. ببینند( بارز نعیم و بنیادگرایان

 چیس  

 کوه زننودمو  جار پنداشتن «خود شتص  خانه را حقیق » با چاکران و متحدان و امریکا

 اثبواتش اآلن و اندیشویدندم  که اس  امان درس  انعکاس گذرد،م  افغانستان در آنچه

 «حقیقو  و منطوق از عواری» اندیشویدند،مو  آن خالف کهکسان  و اندشااد عمل در را

 .بودند

 شووم اوایتوطئوه و مقاصد دنبا  به کاری ار در امپریالیزم که گفتندم  ااکمونیس  اما

 بوه را افغانستان امریکا،. اس  نیاورده بار به مصیب ، و مر  جز ایمنطقه ایچ در و اس 

 بود  ایوران و مرکوزیآسیای اایجمهوری گاز و نف  ذخایر کنترو  برای تجاوزش پایگاه

 جاسوسوان و جهوادی جنایتکواران بور اش،نقشه نهای  و ترراح  تحقق منظور به و کرده

 بیایود کنارام اشگلبدین  و طالب  متلوقات با خواادم  و داشته تکیه اش «تکنوکرات»

 ایون در آنچوه و. باشود داشوته کشور در را اشمنافع پاسدار «ثباتبا» و یکدس  دولت  تا

 طوالب  و جهوادی مافیوای یووغ از مردم آزادی و دموکراس  ندارد بها ایذره برایش راستا
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 سوازد مو  ثابو  را چوه سوا افو  گذش  کنیم، قبو  عمل را حقیق  معیار اگر. اس 

 نیواز دیگر سا اف  آیا را  چاکرانش و امریکا یا را عدالتتوااان و ااکمونیس نظر درست 

 وبوای  و ریوم و چورک وباسو ، و ریم و چرک امریکا حضور که بارز آقای دریابید تا اس 

 طالبان  و ااجهادی از االکتبارتر

 :کندم  تکرار بارز نعیم

 پویش بوه وی فکور راستای در باید جهان و چیز امه خواادم  کمونیس  فرد»

 کوه دیگوری سیاسو  جریوان اور و شود، برقرار چیز ار بر او فکریسلطه و رود

 مجبوور نکنود فکر او مثل یا و نباشد او امراه ارکه و گردد نابود باشد او متالف

 بنوام تشوکیالت  صورت به که اژمونیست  روحیه این. بپذیرد را او اژمون  اس 

 فورد در را طلبو سولطه رو  شوود،مو  بیوان دیگور طبقات بر پرولتاریا رابری

 بوار را او احسواسبو  ماشوین یو  شوکل بوه و کرده بیدار کمونیس  کارکشته

 اشمکتوب در را خوود وجوود و خوود وجوود در را کمونیسو  مکتب او آورد،م 

 پوس اسو ، کمونیسوم متوالف وی متوالف که کندم  فکر صادقانه او بیند،م 

 و تهمتو  بوه نمایود نابودش نتواند ایگلوله با اگر لذا اس  عدال  و انسانی ضد

 .کندم  نابودش روحاً و جسماً ایدسیسه

 بوه اسو ، قودرت تصورف ضورورت کمونیسوم، آمووزش از ادف نیز سیاس  در

 شورک  زیورا گیورد، قورار غیور دردسو  نبایود سیاسو قدرت از ایذره طوریکه

 محسووب دوبواره اسوت  بوه تاریخ ضد عنصر ورود گویا قدرت در کمونیس غیر

 .«شودم 

 ابودی ااحکوم . نیس  ثاب  چیز ایچ و بوده تغییر در جهان گویندم  ااکمونیس . بل 

 ایون. بگیرد را عدالت ب  جای عدال  و یابند تغییر استثمارشوندگان مراد به باید و نیستند

 دیگوری طور تواندم  اقلی . طالبند ما غمبار جامعه منجمله و جامعه ار مردم اکثری  را

 باید آوردرو اکثری  حاکمی  براندازی برای توطئه به اگر اما بماند باق  متالف و کند فکر

 .گردد کوتاه دستش
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 «طلبو سولطه رو » آنگواه باشود نداشته انقالب  کمونیس  اگر را «طلب سلطه رو » این

 افغانسوتان بوه. شد خوااد رنجبران اقتدار ضد بر دسیسه و خیان  صدد در کمونیست ضد

 .بیندازیم نظر خود

 چیز امه» که خوانندم  «مردم اراده مظهر» اندساخته که را مافیای  نظام شرکا، و امریکا

. «شوود برقرار چیز ار بر» باید آن «فکریسلطه» و رود پیش آن «راستای در باید جهان و

 تهیوه بوا که اس  سس  آنقدر بندش منتها دارد ام «دموکراس » گویا مافیای  نظام این

 جووان یو  توس  زنان حقوق بهراجع جهادی جنایتکاران ایدوولوژیضد مطلب ی  حت 

 کوامبتش حبس سا بیس  یا اعدام حکم با اشدیکتاتوری روی و شده دریده( کامبتش)

 آقوای شوما محوا  فرض به اگر که طوریس  جهادی و اشغال  دموکراس . نمایدم  چهره

 خوااوان نماییود، افشوا نوام بوا را جنایتکاران و داده خرج به جرو  ابحار سوی آن در بارز

 بگیریود بحث به ما دنیای با را دین  حکم ی  ناسازگاری یا و شوید شان »نظام» واژگون 

 بینو خو  اگر و کرده گرفتارتان خاد محترم ریاس  بیفتد، افغانستان به تان گذار روزی و

 بواز اگور بعود. سوپرد خوااود بانوداایش از یکو  بوه را شوما صوالح، خوان امراله نکشید،

 اموایون یوا بشوری زموری مثل بچگان  جاسوس نماید، درز مسئله و داشتید خواستگری

 ربووده ناشوناس مسولح افراد توس  بارز، نعیم اسام » که داش  خوااند اعالم حمیدزاده

 و »!کنودمو  کوار مسئله روی ش  بدون پلیس ول  نیس  معلوم اشزنده و مرده که شد

 «روحواً و جسوماً ایدسیسوه و تهمتو  به» نرسند، تان خدم  به ایگلوله با اگر اا،خادی

 .کنندم  تان نابود

 بوه وی فکور راستای در باید جهان» خواادم  آن غیر چه و کمونیس  چه دولت  ار پس

 .«رود پیش

. پنوداردمو  «عدال  و انسانی  ضد» را متالف ار کمونیس  که اس  پایهب  ام فتوا این

 کوه رسواند فرجوام بوه را انقوالب تواندم  زمان  کمونیس  حزب که آنند بر ااکمونیس 

. سوازد متحود خوود با را آزادیتواه روحانیون شمو  به سیاس  نیرواای و ااتوده حداکثر

 نمایوان رسویدند، قودرت بوه زموان  که کشوراای  تمام  کمونیس  احزاب تاریخ در این
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 فقو  و شود متحود اراوا اس و اوامنشووی  بوا لنوین رابری تح  بلشوی  حزب. اس 

 لنوین جوان بوه حتو  و گماشوتند امو  شوورااا حکومو  سورنگون  برای آنان مادامکه

 .شدند اخراج دول  از کردند، سوءقصد

 شان دول  گذاشتندم  اابلشوی  که بود آن «معقو  و پسندیده» بارز، آقای شما نظر به

 کننود کموای  کلیسوا و بوورژوازی سووی از را «دموکراتیو  دولت » لقب تا شود واژگون

 گویوا قودرت در( را) کمونیس  غیر شرک » ااکمونیس  که نبندید اتهام ام شما وامروز

 کنند م  «محسوب دوباره است  به تاریخ ضد عنصر ورود

 نیرویو  اور و ملو  بورژوازی جلب برای ماوو رابری به چین کمونیس  حزب سیاس  از

 حوزب دسو  بوه زنده چانکایش  که دانیدم  خورده  تان گوش به چیزی طلب،استقال 

 نکرد  اعدامش جاپان  ضد وحدت مصالح خاطر به اما افتاد چین کمونیس 

 بوا انودتوانسته که اس  زیاد ام افریقا رتین،امریکای آسیا، در کمونیس احزاب از اانمونه

 .سازدم  طورن  خیل  را گپ آن شر  که یابند پیوند غیرکمونیس  وسیع اایتوده

 بوه اما نیس  بیگانه چندان ااکمونیس  غیر با ااکمونیس  وحدت امر از بارز آقای ظااراً

 وقو  آوردن بدسو  بورای و مجبوری  روی از» را آن اش،کمونیست ضد ایجانهای عل 

! نمایودمو  تفسویر «سیاسو  رقبای نهای  نابودی برای مساعد شرای  به رسیدن و بیشتر

 دور را آنهوا ،«اسوتفاده» از پوس توا داندم  «فریب» را دیگر نیرواای ااکمونیس  یعن 

 !بیندازند

 بعود و گرفتوه خلقو  و پرچمو  میهنفروشوان امتوراز را مواوو و اسوتالین لنین، کهکس 

 خاینوان «مل  جبهه» بازیهای با را کمونیس  احزاب کار یا ببارد، آنان بر را اش«انتقادات»

 درک سوطح در ااکمونیس  متحد جبهه از درکش ام باید نماید، قیاس مافیای ، دول  یا

 .باشد دیوانه شفیع یا راکت  مال

 اتحواد صودد در که بوده قدرت موضع از امواره مارکسیست  احزاب که داندنم  بارز آقای

 موقعیو  و موردم بوین نفووذ لحواظ از کمونیس  حزب  اگر که اند؛ برآمده نیرواا سایر با
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 صالی نرود، حساب به سیاس  نیرواای ترینفوی از یک  یا ترینفوی نظام ، و تشکیالت 

 حوزب یو  بوا کوه ایسیاسو  نیرواوای که گرف ؛ نتوااد را جای  متحدشجبهه ایجاد

 احوزاب تاریخ سا  953 از که بود نتوااند سفیه او یاندازه به شوند،م  متحد کمونیس 

 «دام» در را خوود و خوورده «فریوب» بوار یکموین و ازار برای و نگرفته درس کمونیس 

 آن از کمونیسو  احوزاب شوعاراای و پیکوار کوه دانودنمو  و سازند؛ گرفتار ااکمونیس 

 جبهوه در آنهوا دعوت به دیگر احزاب پاسخ اگر که باشندم  برخوردار جذابیت  و حقانی 

 اواکمونیسو  مقابول، در و شوده تجریود ااتوده بین باشد، خصوم  ادامه و منف  متحد،

 جوان بوه» دیگور، اوایتشکل و عناصر با ااکمونیس  امکاری. گش  خوااند نیرومندتر

 «مبارزه و وحدت» مهم اصل بر قایم بلکه نه...« و بیشتر وق  آوردن بدس  برای» و «زن 

 یگانوه اواکمونیسو  و اواکمونیس  گاهتکیه یگانه که ااس ،توده اکثرحد جلب ادف به

 .اند آنان راستین فداییان

 فووران حود از زیواده موا مودع  کمونیسوت  ضود آتوش اگور شود گفتوه آنچه یعالوه به

 بوا اتحواد بوا غیرکمونیسو  احوزاب که گف م  ستن ام احتما  این از باید داش ،نم 

 اموا. دانود قرار «استفاده» مورد را( کمونیس  احزاب) آنها اس  ممکن کمونیس  احزاب

 را موذاب  ارتجوا  و امپریوالیزم اش،کمونیسوت ضود جهواد با که او نظر به زیرا گویدنم 

 اواکمونیسو  «اخالق» جزء... و طلب فرص  و دغلکاری و چین  توطئه سازد،م  خرسند

 !ندارند ااکمونیس ضد قاموس در جای  و بوده

 «هاکمونیست یابیقدرت راز»

 ااتوده به اتکا خاطر به رسید، خوااند یا بودند رسیده قدرت به چگونه و چرا ااکمونیس 

 خواطر بوه شورای   از لنینیسوت  – مارکسیسوت  تحلیول خواطر به پرولتاریا  رابری به

 شان  ایاسطوره جانبازیهای

 راز. »نیسو  اواکمونیسو  یواب قودرت رمز اینها از ایچکدام نه، ما کمونیس ضد نظر از

 به خویش حاکمی  تداوم و تصرف برای که اس  وسایل  کثرت در ااکمونیس  قدرتیاب 

 کننود احساس که را ارچیز و نگرندم  خویش کارابزار عنوان به چیز ار به و برندم  کار
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 دکتور چون دنیا دانشمندان بزرگترین مثالً. شوندم  متنفر و منزجر آن از خوردنم درد به

 زنودانش بوه و نگرنودمو  تحقیورش بدیوده نشوود آنهوا بوا امکاری به حاضر اگر زخارف

 .«افگنندم 

 خبرگو  بیوانگر امه از قبل «حاکمی  تداوم و تصرف برای» وسایلحداکثر گرفتن کار به

 حوداقل ااکمونیس  که اس  ترسنجیده و بهتر که اینس  او توصیه آیا. ااس کمونیس 

 وسوایلکثرت گرفتن کار به ارتجا  و بورژوازی شیوه آیا گیرند  کار به مبارزه در را وسایل

 نیس   «حاکمی  تداوم و تصرف برای»

 کهشرط  به «نگرندم  خویش کارابزار عنوان به چیز ار به» ااکمونیس  که اس  درس 

 و اواامپریالیس ضد بر افغانستان در انقالب  جنبش  اگر مثالً. باشد انقالب و مردم سود به

 بوین تضواد از اواکمونیسو  اسو  ممکون گیرد، جان آنان غیرمذاب  و مذاب  چاکران

 اسوتفاده امریکوا امپریوالیزم روی تمرکوز نفع به اروپای  اایامپریالیزم و امریکا امپریالیزم

 یوا برتانیوه امپریالیزم بر بستن امید و استقال  نهادن پا زیر معنای به نباید این ول . کنند

 اشجانشوین دیگری امپریالیزم و برود کشور از امریکا اگر. باشد آنها دررن و... یا و فرانسه

 اموین بوه حسواب. داد خوااود قرار اشمبارزه آماج را آن بالفاصله انقالب  جنبش گردد،

 اقتضوای بوه اواکمونیسو  اگور پنداریودمو  کوه اشتبااید در شما. بارز آقای سادگیس 

 گویوا داشوتند مشتصو  برخوورد مشوت  شورای  در طورف آن و ایون به انقالب،منافع

 ولوو شود نقض نباید قیمت  ایچ به »اخالقا» که شودم  منعقد طرف دو بین «قراردادی»

 انقالبو  جنوبش علیوه بودنود گرفتوه کوار بوه کوه را ی «وسایل» که ببینند ااکمونیس 

 ضود جنگو  در شوما بفورض. بزنیم مثا  را تان خود موضو  بهتر فهم برای. اند برخاسته

 یوا جریوان در اموا دایود،م  تن ااکمونیس  با امکاری به بنیادگرای ضد و امپریالیست 

 بنیوادگرا گوروه یوا امپریالیزم آن یا این برای شما که دریابند ااکمونیس  اگر جنگ پایان

 «منزجور و متنفور» شوما از نیاورده، خود روی به دارید انتظار آنان از کنید،م  خبرچین 

 ننمایند  تان افشای و نشده

 اواکمونیسو  برخورد حساب به نباید را زخاروف داکتر به ااامپریالیس  سوسیا  برخورد
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 احوزاب حمایو  شووروی، حوزب رابوران بوا زخواروف متالف . گذاش  دانشمند ی  به

 پشووتیبان  وی از متصوصواً افغانسووتان اوایکمونیسوو  و. داشو  خووود بوا را کمونیسو 

 زبوان افغانسوتان بوه کشورش تجاوز ضد بر که بود روس دانشمند نتستین زیرا کردندم 

 کوه چوه نوبول جوایزه برنوده کوه انرمند یا دانشمند آن یا این که بدیهیس  ول . گشود

 مثوول) بنویسوود انقووالب و کمووونیزم علیووه روز و شووب ولوو  رود شوومار بووه دوران اعجوبووه

 نابغوه ی  واقع  ارزش. باشد داشته خود با را ااکمونیس  حمای  تواندنم ( سولژنتسین

 بیعودالت  و ارتجا  و امپریالیزم علیه اش،تتصص  رشته در کما  بر افزون که اس  آن در

 بو  ولو  خوشرنگ ایمیوه جز مبارزان و ااتوده برای آن غیر در. باشد داشته موضعگیری

 سویدجال  آقوای کوه شونیدم. بود نتوااد بیش سم  ایمیوه بسا چه و خاصی  ب  و بو

 و سیاسو  لحواظ از یکسوو، نبووغش اموا. اسو  جمهووری ریاسو  کاندید ام نابغه کریم

 تنو ، شهنواز تنویر، حلیم ربان ، که اس  دورانداختن  امانقدر او ما مردم برای اجتماع 

 اور یوا جاللو  کوف ، فوزیه پدرام، لطیف جبارثاب ، احمدزی، غن  اشرف ظاار، مصطف 

 از لوب امریکوا و جهادی جالدان علیه فق  نه سیدجال  آقای زیرا. دیگر جاسوس و خاین

 داشوتن ارزانو  سوالها داشو ،نمو  راه عربسوتان رژیم د  با دلش اگر بلکه نکرده باز لب

 .توانس نم  تحمل را رژیم آن برای نبوغش

 نابغوه، یو  ارتجواع  سیاسو  موضوعگیری اموا. نیس  بودن سیاستمدار بودننابغه رزمه

 عتیوق موثال. افراد اعتبار و شهرت اس  امینطور. زندم  لطمه ست  را او منزل  بیگمان

 افغانسوتان تواریخ در نظیوربو  جهان  اایجایزه و نشان و نام به حسین  خالد و رحیم 

 جهوادی جانیان برضد مبارزه در را خود عالمگیر حیثی  و انر چون لیکن. اندیافته دس 

 واصوف بورای شوان وجوودی ارزش گیرنود،نم  کار به آنان ایران  و امریکای  ولینعمتان و

 سوایر و اوازریواب رانوورد اوا،بواختری منیوژه حامداا، سمیع اا،عثمان اکرم اا،باختری

 و تفواخر مایه ایران، رژیم اواخواه و طلبتسلیم مرتد، روشنفکران و نویسندگان و شاعران

 موذاب جالدانساطور زیر که ما مردم برای اما بود خوااد پایانب  قلمگردانیهای و اابحث

 ایپیمانوه بوه برجسوته اانگساز و شاعر آن وقت  یا. ندارند درخوری بهای کشند،م  زجر

 کوه بوودمو  آن موا موردم بوه خودم  بهتورین دریابند که باشند نداشته حیثی  و شعور
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 بوه نمایند، اعالم پست  را مزدوران و جنایتکاران »مل  سرود» برای آانگ و شعر ساختن

 .خورندم  را شده سرکاری و آموزدس  انرمندان داغ درست 

 دانشمندان و استالین

 و لنوین شووروی دوران تموام بر ناظر زخارف، داکتر مثا  از بارز نعیم مقصود تردید بدون

 سوسیالیسوت  کشووری در انسان  و خوب چیز چه کمونیست ضد دیدی از. اس  استالین

 باشد  داشته دانشمندان به برخورد که باشد داشته تواندم  وجود

 خاکسوتر و ظلموات از شوروی برخاستن به توجه صرفا با غرضب  و مرضب  فرد ی  ول 

 حوزب کوه گیردم  نتیجه باسواد، صد در صد و اتم  و صنعت  کشوری صورت به تزاریزم

 علوم شوالوده بور و شوده زادهعلوم از کمونیزم درآورده، مردم خدم  در را علم کمونیس 

 .یابدم  تکامل

 بوا دانشومندان نبود رزم استالین و لنین زمان در کمونیس ،غیر نویسندگان حت  تاییدبه

 علم اابلشوی . کنند ادا سهم شوروی اتحاد برای تا باشند موافق کامالً حزب اایسیاس 

 دانشوومندان. دانسوتندمو  حیوات  سوسویالیزم بورای را اکادمیو  آزادیهوای و فرانوگ و

 اجبواری ایون لیکن شدندم  ترغیب فلسفه و علم زمینه در پژواش به اگرچه طبیع علوم

 را خوود انجمون حتو  اوامارکسیسو ضود. نباشوند مارکسیس  توانستندم  آنان و نبود

 در. شودندمو  چواپ دولتو  چاپتانه در علم فلسفه درباره مارکسیست غیر آثار و داشتند

 .رف  فروش به روسیه در کان  آثار از نسته صدازار از بیش 9106

 زنودان رااو  را آنوان و نوداده بهوا کوم را دانشومندان اواکمونیسو  اینکه از اای نمونه

 :کردندنم 

 بود شوروی فزیکدانان اتحادیه ارشد عضو اشبلشویک ضد اعتقادات حفظ با جوفه. ف. الف

 لوناچارسک  امراه و داش  لنین با شدیدی مشاجرات که بگدانف کرد؛ دریاف  ااجایزه و

 آدم» را لنوین و کوردمو  تبلیوغ را «خداسوازی» مارکسیسوت ضود فلسفه دیگر ایعده و

 و اسوتقال  موانع و مکودمو  را کارگران خون که دراکور نظیر خواا تمامی  و خطرناک
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 اتحواد اجتمواع  علووم اکادم رویس و پوانتوناستاد خواند،م  «اس  شان فرانگ  بلوغ

 شووروی سوفیر و تربیوه و تعلویم و فرانگ  امور مسئو  لوناچارسک  شد؛ تعیین شوروی

 دسوتگیر سوفید گارداوای شکس  با و بود بلشوی ضد که شناسزمین ورنادسک . و بود؛

 لقوب 9126 در ، فیودویزم قهار مبلغ و فزیکدان خوالسون شد؛ آزاد لنین دستور به اما شد

 در بیماننود تواریت  جنای » را اکتبر انقالب که معروف اکسلرود گرف ؛ را «کار قهرمان»

 ...و شد؛ پذیرفته پوانتون در تدریس برای نامیدم  «معاصر تاریخ

 و اسوتالین» کتواب بوه اشاره دانشمندان و دانش به آن برخورد و استالین  شوروی درباره

 مفید 2332 سا  چاپ امریکای  کمونیس ضد ی  پورک اتن از «شوروی علم  مبارزات

 .بود خوااد

 وارونوه را آن گسوترش و علم از استفاده برای استالین شت  و شوروی اتحاد تالشهای او

 علوم» حتو  گفتوه، «طبقوات » را علوم شووروی رابوران کوه بنوددم  افترا و داده نشان

 نیوات عوالم و علوم آن و ایون از حمایو  در و نمووده، مطور  را «غورب علم» و «شوروی

 از پوس کوه بوود آن خواطر بوه صورفاً فزیو  پیشرف  از حمای  مثا  طوربه اندداشتهسو

 ورنوه دانسو ،مو  اتمو  بموب محتاج را خود شوروی امریکا، توس  جاپان اتم  بمباران

 ...و! دادندم  دس  از گور  در را خود سر ام فزیکدانان

 شووروی رابوری تاکید و علم شکوفای  بر دا  اس  فراوان  شوااد حاوی کتاب الوصفمع

 .استالین مر  تا دوم جنگ پایان از بتصوص آن بر

 شودیداً الورغمعلو  اسوتالین شوت  و شووروی اتحواد رابری که شودم  گفته کتاب در

 اسوتالین. اسو  نبوده غافل علوم به پرداختن از ایچگاه الملل ،بین مسایل در بودندرگیر

 نقوش دربواره شووروی، اتحواد فیلسووف ترینبرجسته به جنگ، از خسته و سالگ  67 در

 فزیو  توا گرفتوه فلسوفه از گوناگون مباحثات در و دادم  درس مارکسیزم درتاریخ اگل

 آلموان، بحران سر بر امریکا و شوروی مناسبات تالش  بحبوبه در 9148 در. داش  شرک 

 بوه نوین،چین با پیمان انعقاد جریان در 9153 در. بود ژنتی  روی بحث مصروف استالین

 یو  بوا ارتباط در و نوش م  زبانشناس  درباره و پاولف نظرات ماتریالیست  بنیاد از دفا 
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 در شورک  بورای و نشسو م  گفتگو به اقتصاددانان با دایما سیاس ،اقتصاد درس  کتاب

 .گذاش م  زیادی وق  اکادمی  مشاجرات

 داده تمرکوز علوم توروی  بور دیگر کشور ار از بیشتر شوروی اتحاد استالین، رابری تح 

 و اسوتالین... و فعالیتهوایش علمو  بنیوان و منطق بر بود مبتن  حزب سیاس  قدرت. بود

 .بودند علم  مباحثات گسترش خواستار مصرانه مرکزی کمیته

 بوه حملوه وجوود بوا کتواب اموین از ایبررسو  در دیگری کمونیس ضد ایزنهاور سوزان

 را فن  کارشناسان و دانشمندان نقش درست  به استالین حکوم » که پذیردم  استالین،

 اولوین در را فنو  و علمو  پیشرفتهای و کشفیات ثمرات که بود آن پ  در شدیداً و درک

 .«گیرد خدم  در جهان در سوسیالیست  کشور

 هاکمونیست گذشتگی جان از

 کثیوری تعداد اینکه عل  به اا،کمونیس  گذشتگ  جان از و فداکاری مورد در»

 بوه طلبو عودال  و خیرخوااانوه نیو  بوا او  واله در کمونیسم به معتقدین از

 کوهجووان  در افوراد متصوصواً موورد این در شوندم  کشیده کمونیس  احزاب

 بوه آراسوته و موزین جوداً افرادیکه کل بطور و مجمو  در اما اند،ساع  و فداکار

 دسو  از اودف سور بور جوان کار او  امان در یا باشند، شده یاد خوب صفات

 .«برندم  کمونیسم از یا و داندم 

 اور در کوهایون. شوودمو  بد  وجدانب  ی  به کمونیس ،ضد ی  از بارز آقای اینجا در

 و طلوبتسولیم پیوری یوا جووان  در آن رابری سطح در حت  تعدادی کمونیست  تشکل

 توا و بوده چنین کنونتا مارکسیزم ظهور از و داشته واقعی  شوندم  گریزسیاس  و خاین

 جریان امروز، تا دور سالهای از آیا ول . بود خوااد چنین باقیس ، طبقات مبارزه و طبقات

 و فوداکاری» اکنونام آیا اس   داشته را روا  امین کشوراا کمونیست جنبش در اصل 

 را او دنیوا متتلوف نقواط در آخور واله و «او  واله در»  «ااکمونیس  گذشتگ  جان از

 سازد نم  شرمنده
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 .کوبدم  امثالش و بارز نعیم روی بر ستت  اایسیل  دنیا در کمونیستها پیکار تاریخ

 در توزاری روسویه در «خووب صوفات به آراسته» اایکمونیس  امه که اس  صحیح اگر

 انقالب و یاف  ادامه مبارزه چگونه پس ،«بریدندم  کمونیسم از» یا دادندم  جان سایبریا

 شد  پیروز اکتبر

 صود در صود چانکایشو  خیانو  اثور بوه تاریتش از براه ی  در چین کمونیس  حزب

 تموام تقریبوا خوون یعنو  داد دسو  از روسوتااا در را درصد نود و شهراا در را نیرویش

 «خووب صفات به آراسته و مزین جداً و طلبانهعدال  و خیرخواا  نی با» اایکمونیس 

 شود چطور ول  «بریدند کمونیزم از» و شده ناامید و ترسیده ام ایعده و ریت  زمین به

 رانوده بیرون را چانکایش  دول  و جاپان  تجاوزکاران برخاس ، دوباره حزب که بارز آقای

 رسید  پیروزی به قربان  اامیلیون دادن با بعد سا  22 و

 با چرا. بود تابیده آنها در سوسیالیزم خورشید که وغیره البانیه ویتنام، در اس  امینطور و

 نمنواک را وغیوره ویتنام و چین سرزمین «خوب صفات با آراسته افراد» ملیونها خون آنکه

 ادامه را شهیدان راه ارتداد، و طلب تسلیم طرد با نگرفته «درس» دیگر میلیونهای ساخ ،

 کموونیزم از نوه و اراسویدند نوه شدند، خالص نه چرا بارز، آقای تئوری بنابر یعن  دادند 

 یآوینه در را ااکمونیس  یروحیه اگر توانس م  درک ام بارز نعیم را اشدلیل بریدند 

 کمونیسو ، اور خوون زدنفوواره از که اینس  اشدلیل. دیدنم  بزدرن و مرتدان یا خود

 راه تنهوا را کموونیزم زیرا خورندم  سوگند او از انتقام و پیروی به و بالندم  دیگر ازاران

 از کمونیسو  یو . دانندم  غیرمذاب  و مذاب  ارتجا  و امپریالیزم زنجیراای شکستن

 در دانودم  کهچرا کندم  تصفیه مر  و شکنجه با را حسابش مبارزه روز نتستین امان

 مرارتها فرساترین طاق  که گذاردم  گام کشورش در ارتجا  و امپریالیزم کوه برکندن راه

 .بود خوااند اشکمین در مر  و شکنجه و

 اختناق  اایرژیم تح  متصوصاً انقالب  اایکمونیس  اکثر بارز آقای تز خالف ام باز و

 و زنودان و شوکنجه در یا را شانزندگان  سالهای پربارترین و جوان  غیرمذاب ، و مذاب 

 آرموان بوه و «سواع  و فداکار» مر  تا و پیری تا اما اندکرده سر به شرای  دشوارترین یا
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 خیانتکوواری، ارتووداد، علیووه شووانمبووارزه اصوول  جهوو  یوو  و مانووده وفووادار کمونیسووت 

 از کوه انود «ققنووس» واقعو  مصوداق ااکمونیس . اس  بوده سازشکاری و طلب تسلیم

 اوایکمونیسو  اوزار صوداا از خوواامنمو . بالنودمو  بر دیگر اایققنوس خاکسترش

 از یووا رسوویدند؛ شووهادت بووه امریکووا نوووکر سووواارتو کودتووای در کووه بگووویم انوودونیزیا

 دولو  توسو  نبورد میودانهای در یوا زنودانها در شانتن ازاران که ترکیه اایکمونیس 

 کودتاچیوان توسو  کوه چیلو  کمونیس  ازار داها یا باختند؛ جان امپریالیزم به وابسته

 سر صدام دس  به که عراق  کمونیس  ازاران یا شدند؛ سالخ  «ای آی س » به وابسته

 تحو  اوایدول  با اکنونام که پیرو فلیپین، کلمبیا، کمونیستهای از یا شدند؛ نیس  به

 از دسوتهدسته خون روز ار که اندوستان کمونیستهای از یا اند؛ پیکار در امریکا یحمایه

 دموکراسو  بزرگتورین» توسو  افتوادهدور روستااای در چه و گااها شکنجه در چه آنان

 آسویا، در شوانامزنجیر ازار صداا و کمونیستها این از تعدادی. ریزدم  زمین به «جهان

 بدانود، «دس  از ادف سر بر جان کار او  امان» در اس  ممکن افریقا و رتینامریکای

 و ساخته افتتارتر پر را شان سرخ بیرق و راستتر انتقام در را شانرفیقان یاراده این، ول 

 اواکمونیسو ضد امه و شما دعای و تمنا ترتیب، این به و یابدم  ادامه مبارزه و سازدم 

 .کنندم  برابر خاک به ،«کمونیزم از بریدن» برای را

 نوشوتن در کوه یوابمنمو  واقعگورا و صوادق اینویسنده را شما زیرا گویمنم  آنان از بل 

 تواندسو  و نمووده احسواس کوچو  را خود اا،کمونیس  صالب  شکوه برابر در ،»نقد»

 یبهانوه رد جهو  ولو . نماییود کتموان سبکسورانه را آنوان حماس  مقاومتهای که بلرزد

 امسوایگ  در که دارم ایران کمونیستهای به گذرا ایاشاره شما، «آشنای نا» و «بیتبری»

 زیور در آنوان افسوانوی ایستادگ  خبر که کرد باور اس  مشکل اگرچه. امزبانیم و ماس 

 ننموده متاثر را تانگوش و چشم اسالم ، رژیم و شاه زمان در اعدام یلحظه در و شکنجه

 .باشید بوده زده کری و کوری به را خود ولو باشد

 شناسوید مو  را اسوالم  جمهووری اوایول در رابورانش خیان  از پیش ایران توده حزب

 آنوان از وقتو  کوه ایدشنیده را حزب این به وابسته آزادیتواه افسران گروه و روزبه خسرو

 نوشتند  چه و گفتند چه براانند، مر  از را خود ای،نامه ندام  نوشتن با تا شد خواسته
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 فوداکاریهای مدیون عمدتاً ایران انقالب پیروزی که را «ایران خلق فدای  اایچری »  نام

 حمیداشورف، احمودزاده، مسوعود نامهوای ایود شنیده بود، خلق مجاادین و سازمان این

 مهرنووش سولطانپور، سوعید داقوان ، بهوروز اسوکوی ، احمدی مرضیه آبادی، خرم احمد

... و گلسرخ  خسرو مومن ، حمید جزن ، بیژن نابد ، علیرضا کتیرای ، امایون ابراایم ،

 از ایوران کمونیسوت جنوبش شوهدای از دیگر تنازاران و اینان اس   خورده تانگوش به

 در» آنوان اغلوب که بارز آقای روندم  شمار به ایران کبیر فرزندان کنون،تا 9043 سالهای

 مراتوب بوه آنکه با متف  پیکار سالها از پس بلکه ندادند «ادف سر بر جان کار او  امان

 و مرفوه زنودگ  امکان و کرده ترجمه و نوشته و خوانده کتاب و درس شما و من از بیشتر

 توا نهراسویدند اعودام و شوکنجه از زدند، پاپش  چیز امه بر داشتند، را فرح  و پرنشاط

 آنوان توانوای و پواک دسو  در دولو  اگور. براانند شیت  و شاا  زنجیراای از را خلق

 بتو  افغانستان و شدم  جهان انقالبیون مطمئن جبهه پش  و پیشرفته، ایران، افتاد،م 

 فقیوه وری  رژیم مزدور روشنفکران و بنیادگرا گرواهای کثاف  و زار از ام ما یبرگشته

 دادفور، اعظم با را ااپرومته آن که میطلبد خاص ایپارگ  چشم راست  به. بودم  امان در

 سورورآذرخش سیماسومر، رووین، رزاق باختری، واصف سپنتا، دادفر رنگین نگارگر، اسحق

 نتیجوه و سونجید کننود،مو  عووض مشتری روز ار فواحش امچون لنین قو  به که... و

 .«برندم  کمونیزم از» که گرف 

 که ماندم  در انسان فقیه، وری  ساطور زیر مبارزان اایحماسه از اای نمونه گزینش در

 توسو  9067 تابسوتان در سیاسو  زندان  ازاران کشتار از بارز آقای. بیاورد را کدام اولتر

 کمونیسو  اسویران از اسوالم  دژخیموان کوه دانیودم  اید خوانده چیزی خمین  رژیم

 را آنوان شونیدند،مو  مثبو  جوواب چوون و «اسوتید  خود موضع سر بر» پرسیدندم 

 «نوه» جوالدان برابور در ایرانو  کمونیسو  ازاران بدینگونه، و کردندم  تیرباران اماندم

 بوار یکمین و ازار برای خود سهم به خویش، خون نثار با و «نبریدند کمونیزم» از گفتند،

 بو  گیت  کل در کمونیزم تابنای که گذاشتند جا به کمونیست  روحیه از سنت  تاریخ در

 کشوتار بازمانودگان از ایعوده و ایوران کمونیسوت جنبش خوشبتتانه. ماند نتوااد رارو

 کوه — را بیسو  قورن جنایوات اولنواکترین از یکو  این از اای گوشه گزارش ، 9067
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 اثور کمتورین که ساختند منتشر — نگهداشتند مسکوت تقریبا را آن بورژوای  اایرسانه

 بوه او عمیوق احتورام بورانگیتتن مورض، و غورضبو  و شوریف فورد ی  بر آن از آگاا 

 جروو  خوود بوه که بارز آقای شما آفرین امباز اما. کمونیستهاس  انگیزاعجاب ایستادگ 

 کوه گیریدم  نتیجه رقیدانه و نموده ملوث را ااکمونیس  انگیزشگف  جانبازی دایدم 

 از» بعوداً نداند دس  از «ادف سر بر جان کار او  امان در» اگر آنان از «کثیریتعداد»

 ،«ای آی سو » زبوان ارزگو  و زشوت  بوه اورزه و زش  ااانت  این،.« برندم  کمونیزم

 رزم حوا  در و اسیر و شهید کمونیس  میلیونها به وطن  جنایتکاران و اسالم  جمهوری

 .باشدم  جهان و ایران

 امپریوالیزم با مبارزه تشدید ضدکمونیس ، مفتریان امه و شما تنبیه راه ترینسزاوار باری،

 .اس  سگهایش و

 موادر) سوعیدیفاطموه ینامه که مدتیس . رفتم دور بارز، آقای تئوری رد در کنمم  فکر

 بوه فرزنودانش اموراه کوه اس  شیرزن  او. اس  یافته انتشار متعدد سایتهای در( شایگان

 از آگواا  بتصووص و شوکنجه و زندانبوته از و پیوس  «ایران خلق فدای  اای چری »

 ناموه در او. گردیود تورآانوین مبوارزه ادامه در عزمش و برآمد سرفراز پسرش سه شهادت

 از حمیداشورف از دفوا  بوه ،«واواک» از سوندی در منتشوره اتهاموات سوایر افشای ضمن

 معرفو  نوجووانش فرزنود دو «قاتول» سند، در که برخاسته ااچری  یجانباخته رابران

 .شودم 

 کوم یا بریدم  کمونیزم از باید روزاا این قبل، سالها نه اگر سعید فاطمه بارز، نعیم دید از

 بور اسو  لگودی او ناموه. کشویدنمو  زبانه دلش در اینچنین مبارزه و امید یشعله کم از

 از آن خوانودن بوا آیوا خوانود  خوااود را آن بوارز نعیم آیا. کمونیس ضد گویانیاوه داان

 شد  خوااد خجل  دچار ااکمونیس  تمام بر اشارتجاع  تئوری تعمیم

 کوه آگاه نسبتاً ایران  ار از اروپا در را او حکای . اس  داقان  اشرف دیگر، درخشان گواه

 و بورادرش خوون اوایطشو  دیودن به زندان در را او. کرد خوااد بازگو تانبرای بپرسید

 ولو  بشوکنند را او توا نکردنود دریوغ سواواک  ایشکنجه ایچ اعما  از و بردند رفیقانش
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 فورار زندان از توانس  سازمانش ینقشه با و کرد غلبه دشمن بر پوردینش ایمان با اشرف

 یگانه را مسلحانه مبارزه که بود کمونیس  انقالب  نتستین خمین ، رژیم استیالی با کند؛

 تشونه فقیه وری  کرد؛ رابری مسیر این در را سازمانش و داش  اعالم آن برضد نبرد راه

 اشآوازه پور کتواب رسوانید؛ شوهادت به را خواارش منجمله عزیزان نزدیکترین خون، به

 واریو  اثور نیز ما میهن انقالبیون مبارزات  اراده تقوی  و پروراندن در «مقاوم  حماسه»

 خیانو  و خوون رژیومعلیه ناپذیر،تستیر و الهامبتش کماکان داقان  اشرف. اس  داشته

 .رزمدم  ایران

 زنوان ایوران از بیشوتر خیلو  موا افغانستان در زیرا کردم یاد بار شتصی  دو از عمداً من

 .شوندم  انگاشته آوردنبچه ماشین و «عاجزه»

 روزی و ااسو سوتاره ایون از پور ایوران «یغموزده آسومان» کوه دانس  باید آن غیر در

 .درنوردند را جان  مالیان رژیم تومار و درآمده آتشین  گرز بسان که رسیدنیس 

 داوود بهمون، بشویر یواری، اکرم نظیر «ایشعله» متتلف اایسازمان اعضای و رابران از

 نوادر، دادگور، کواظم داکتور لهیب، حیدر دادکلکان ، اهلل آزاد، انیس کلکان ، مجید سرمد،

 بریوال ، درور انجینیر احمد، داکترفیض اکبری، انجینیر دران ، صمد داکتر داوود، محسن،

 و خلقو  و پرچمو  عما  یا روسها دس  به روس ضد جنگ جریان در که... و ودود، فتا 

 شوهادت بوه نبرد میدانهای در چه و پلچرخ  پولیگونهای در چه بنیادگرا اایتروریس  یا

 رژیوم بوا امکواری بور را مر  که آنان از زیادی یعده که دارید خبر دارید  خبر رسیدند

 گلبودین، کوه دانیدم  شدند  محکوم طورن  اایحبس یا اعدام به دادند ترجیح پوشال 

 حوظ شوکنجه زیر اا «ایشعله» نز  از بیمار، جانیان غیره و خلیل  سیاف، ربان ، مسعود،

 از غیور توا انداختنودمو  تف آنان روی به «ایشعله» دروران این از بسیاری اما بردند،م 

 داریود خبور بکشند  درد کمتر ایران، رژیم و «ای آی س » مزدوران د  در داغ  نشاندن

 را خوود جوان بنیوادگرا، جوالدان یوا پوشال  رژیم برابر در انعطاف  با توانستندم  آنان که

 دانستند  قیم  آن به زندگ  از تربایسته را مر  اما داند نجات

 او آگاا  و خصا  مجذوب چنان ساله 26 کارگر ویلونوف میتاویل با دیدار اولین در لنین
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 در دمکراسو  سوسویا  انقوالب پیوروزی ضامن میتاویل رفیق: »نوش  گورک  به که شد

 .«اس  روسیه

 تنهوا ایران، در روشنفکری و کارگری رزمنده و بزر  اایجنبش وجود از صرفنظر امروز و

 فاطموه الهوامبتش حضوور و ایوران قتلگااهوای در انقالبو  اسویران ماننودکوه ایستادگ 

 کوه ایران در فق  نه سوسیالیزم پیروزی به آدم که کافیس  ااداقان  اشرف و ااسعیدی

 و چوین و روسیه در خیان  استیالی وجود با که دریابد و شود مطمئن ما یسیاره کل در

 نه پا از ااکمونیس  مارکسیست ، جنبش در بحران و سوسیالیست  سابقاً کشوراای دیگر

 .برندنم  کمونیزم از و نشسته

 ماندنودمو  زنده اگر اینان که کنیدم  صادر حکم تجربه کدام و چه روی از بارز آقای شما

 از مرتودان، و خاینوان دیگور و بواختری واصف دادفر، اعظم سپنتا، رنگین نگارگر، امچون

 پیودایش سپردند م  پست  به تن بنیادگرایان و امپریالیزم لیس کاسه با و بریده کمونیزم

 برچسوب اموا. اسو  مفهوم و عادی امری انقالب ، ازاران و صداا بین خاین و مرتدمشت 

 در شوما درمانودگ  گوواه کمونیسوت ،ضود احساسات از غیر اا،کمونیس  یامه به شما

 جوان از و فوداکاری» یکجانوب از: س  «ااکمونیس  گذشتگ  جان از و فداکاری» تعلیل

 وظیفوه جوانب  از ولو  بگیریود نادیوده صود در صد توانیدنم  را ااکمونیس  «گذشتگ 

 احساسوات» را، اواکمونیس  در انسان  جوار شکوامندترین این تا دانیدم  خود مقدس

 دسو  از «اودف سور بور جوان کوار او  امان در» اگر که داید نشان ناپایدار و »جوان 

 !برندم  کمونیزم از و نماندهباق  «ساع  و فداکار» شدند، که سالدار و سن ندادند،

 کوه باشود تامول قابول ایلحظه برای توانس م  زمان  ناشیانه و وقیحانه «استدر » این

 پیورو، در اواکمونیسو  اوایگلولوه صوفیر و نیپا  در کمونیست  پرچم ااتزاز از گذشته

 افغانسوتان، در حت  و فرانسه امان در قاره،پن  در اندوستان، کردستان، کلمبیا، فلیپین،

 .بودنم  خبری ااکمونیس  مبارزه از

 بریوده» افراد تعداد اکنونام شما قانون مبنای بر که بداید جواب باید نیز را پرسشها این

 به پیوستن و کمونیزم از بریدن که اای کمونیس  یا اس  بیشتر ااکشور در «کمونیزم از
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 جهوان اوایکمونیسو  کوه چیس  شما معیار و دانند م  سیاس فحشای را کمونیزمضد

 توا کنند یا کردندم  مقاوم  چگونه و کنند یا کردندم  پیکار وقف را خود زندگ  چگونه

 بفرمایید  اعالم نانجیبانه و آلودغرض دروغ، را، تان کمونیست ضد حکم

 در بوارز نعیم که دارد ام دیگر بزر  یجنبه «ااکمونیس  گذشتگ  جان از و فداکاری»

 :گذاردم  مسکوت را آن اشنوشته

 فاشویزم توا سوازندمو  منفجور را خوود کوه وغیره طالبان اله،حزب حماس، القاعده، افراد

 و دلگرمو  این شود، امیرالمومنین مالعمر، یا اسامه آقای و مستقر زمین یکره بر مذاب 

 اور در موذاب  اوایتروریسو . گیرنودم  را اشاجر بهش  به رفتن با که دارند را ایمان

 نوووع  وارد انوود، «اخالقوو ضوود» و انسووان ضوود و کووور چقوودر آنکووه از گذشووته عملیووات ،

 در متولیوانش و خودا مقابول بیچارگ  و ترساحساس با آنان. شوندم  خدا با گریمعامله

 را شوانمیموون عینحا  در و برگش  و بر ب  تقدیر آخرت، در غلمان و حور وعده و زمین

 بورای «گذشوتگ  جوان از و فوداکاری» یروحیه نمودار این. بینندم  خود به بستن بمب

 روحیوه ،(جامعوه در وسوطای قرون استبداد احیای) بنیادگرایان غای ادف. نیس  ااتوده

 .سازدم  ثاب  آلود خون و منفور ای،تودهضد را آنان «گذشتگ  جان از و فداکاری»

 تنبیوه از ترس به منحصر آدم  رفتار اگر اس  فرومایگ  نهای : »اس  گفته انشتین حت 

 راه در اواکمونیسو . ندارنود اواکمونیس  را «فرومایگ » این و.« باشد پاداش به امید یا

 اوایچریو  شوهید قهرمانوان از. دیگور دنیوای در پاداش  امید بدون بازندم  جان مردم

 بوود، روا کواری اور بوودنم  خدا اگر که داستایفسک  نظر رد در پویان، پرویز امیر فدای 

 اواکمونیسو  و.« داننودنم  روا را کاری ار نباشد ام خدا اگر کهکسان  استند: »نوش 

 بوه «چشمداشو » بودون کوهاصوول  اند،انقالب  معنوی  و اخالق اصو  امین به متعهد

 تورینانسان  و ترینجامع ترین،عادرنه نگرترین، آینده بر سر، بار قدرت  از ترس و »اجر»

 .باشدم  استوار بنیاد

 اکثور کوه ایون بوه مون. دانوممو  «خطاناپوذیر» را ااکمونیس  که نکنید تصور بارز آقای

 چنود رد به و «برندنم  کمونیسم از» و مانده «ساع  و فداکار» دم آخرین تا ااکمونیس 
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 خواین آدمکشوان کثیف زبان غلظ  به نباید که این نیز و امپرداخته کمونیست ضد بهتان

 و آلووده خلقو ، و پرچمو  میهنفروشوان از آوردنمثوا  با را ااکمونیس  اخالق مذاب ،

 کوه بزنیود گپ «افغانستان در کمونیست  اخالقیات منف  اثرات» از و دادهجلوه انسان ضد

 .آنان با «متالف » گیریقیافه وصف با اس  بنیادگرایان برای دلربای  گفتم چنانچه

 اسوتقبا  افغانسوتان مشتصواً اوایکمونیسو  به شما برخورد از توانستمم  خود نوبه به

 بوه شما کاش. نباشد سگهایش و امپریالیزم آسیاب به ریتتنآب معنای به کهطوری نمایم

 و بنیوادگرا چواکران و امپریوالیزم بوه نسوب  اوا،کمونیسو  بوا ضودی  صودم ی  اندازه

 ایزاویوه از و شوریفانه واقعبینانوه، توان، انتقادات تا داشتیدم  خصوم  آن غیربنیادگرای

 .بودم  پادوان و ایران رژیمضد و امپریالیست ضد

 :که بشورید افغانستان انقالبیون بر داش  جا من نظر به

 بوه جهوان، نقواط اقصو  در فایدهب  یا رب ب  یمسئله ار پیرامون حراف  جای به چرا -

 رسویده شوهادت بوه ربوان  و سیاف گلبدین، بانداای توس  که شانرفیقان از گیریانتقام

   خیزندبرنم  اند،

 تحورک جوای بوه که پرداختند علن  کار به قسم  جانبه، امه تحلیل بدون ایعده چرا -

 دشومن بوه را خوود اوضوا ، سوتتترین بورای نیرواا دادنسازمان و بسی  و مبارزه بیشتر

 شناساندند 

 جوای به که شوندم  ظاار پسند سرکاری و خنث  طوری اارسانه در آنان از برخ  چرا -

 برد م  استفاده آنان از رژیم تحلیل آخرین در ، اارسانه از انقالب  استفاده

 و علنو  شورای  از اسوتفاده نوام زیور آنوان از شومار انگشو  چنود اور تعودادی وقت  -

 تسولیم و تبوان  ایون به دیگران چرا خزند،م  رژیم دامن در آرام  به ،«مطبوعاتآزادی»

 کنند نم  درخور برخوردی

 زن بوه مربوط مسایل و زن به برخورداا ترینزننده انوز مارکسیس  انقالبیون بین چرا -
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 اس   حاکم

 انگیوزی،کرااو  جوبن بوا و کردهح  رفتگ ،ایمان سبب به اا «ایشعله» از بعض  چرا -

 اند ساخته شان نام پیشوند را «الحاج»

 در و فروختوه رژیوم بوه را خود انقالب ، و چپیگذشته با فرانگیان از زیادی تعداد چرا -

 اند کرده اختیار را خاصی ب  و ضررب  لحن  مذاب  قصابان با برخورد

 مقوداری دریاف  خاطربه که شوندم  غرورب  آنقدر بودن،انقالب  مدعیان از شماری چرا -

 آیند م  در جهادی و خادی ،«ای آی س » نام  عوامل استتدام به بارتر،معاش

 بوا احزابو  ایجواد بوه و نشوده اعتنوا جنوبش بور مارکسیزم سیادت و گستراندن به چرا -

 جوز کوه انودزدهدسو  رنجانود،نمو  را مرتجعوان کوه ماندهعقب اای سیاس  و اابرنامه

 ندارد  سودی ایچ اا «ایشعله» سیاس وقار ساختن دارخدشه

 اایبهانوه بوه و افتواده پرسوت قوم و ناسویونالیزم ننگوین دام در اوای  «ایشعله» چرا -

 اواخوواا  غیرمسوتقیم یوا مستقیم ،«قوم » تبهکار یا تاریت  فاتح آن و این از مضح ،

 کنند م 

 ...و

 از ملهم کمونیزمضد از حرک  با و پنداریدم  ملجا و منج  را امریکا که بارز آقای شما اما

 آنوان بور فووق ایورادات کهکسان به فقیه، وری  و طالب  و جهادی خونتوران امپریالیزم،

 قودم ایعاقالنه راه چه در! به به: که ستود نتوااید زنانکف را آنان نگفته، تهنی  اند،وارد

 »منوور»...و سوپنتا و دادفر اعظم و نگارگر مثل و ببرید کمونیزم از و بروید پیشتر اید،نهاده

 غرب  در دایم  اقام  ام و دالر ام و زند لبتند تان روی به چوک  ام که شوید

 را خلقو  و پرچمو  میهنفروشوان بازام چون نیس  اعتنا قابل بارز نعیم ینوشته یبقیه

 :جمله نآ از. اس  نشسته آنان «اخالقیات» از انتقاد به آنگاه و نامیده «کمونیس »
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 فورا تبلیغوات بوه گووش چنودان کارگراوا آنجاویکوه از اس  داده نشان تجربه»

 بوه عشوق بنواً شوودنمو  پدیودار آنها در انقالب  اصطال  به خصایل و داندنم 

 جهوان  کمونیسم قدرتهای به عشق و پرستش شکل به پرولتری انترناسیونالیسم

 شووعار آنهاویکووه. یابوودموو  تجلوو  کوبووا و ویتنووام چووین، سووابق، شوووروی چووون

 پرسو بود مدا  عمل در داندم سر جا امه در را نظرانهتنگ ناسیونالیسمطرد

 و انود،شوده وغیره ویتنام  چین ، روس ، طلبانعظم  ناسیونالیسم و شوونیسم

 .«اندنگریسته تفاوت ب  به خود مل  منافع به نسب 

 حزب ی  از توانیدم  نباشد، مریض کمونیس ضد ی  سب  به دروغباف  و افترا این اگر

 مودا » انترناسویونالیزم، از وارخلقو  و پرچمو  درک  با که ببرید نام مارکسیس  انقالب 

 نیپوا  فلیپوین، کمونیسو  احوزاب »ب  » آیا باشد  بوده وغیره چین روسیه، »پرس ب 

 بوا بوودنناپوذیرآشوت  سوبب بوه احوزاب ایون آیا و چین  یا باشدم  روسیه آنها، وامثا 

 بساط برچیدن سبب به یا «اندنگریسته تفاوت ب  به خود مل منافع به » امریکا امپریالیزم

   فئودالیزم

 درخشوان مودافع توانطلبو سولطن  و خواا  امریکا با شما بارز، آقای زیباس  چه واقعا

 امپریوالیزم به وابسته فئودال  شاا رژیم که نیپا  کمونیستهای ول  استید «مل منافع»

 اموه معیوار حوزب» یوا !انود «ملو  منوافع به تفاوت ب » فرستند،م  تاریخ یمزبله به را

 و اندیشوهب  موجود به تبدیل را حزب  عضو زمان مرور به آن از منت  اخالق و ارزشهاس 

 و مسولمان بوارخره و دیمووکرات دیگور روز و باشد کمونیس  یکروز که کندم  فکریب 

 خوود گذشوته از و خود اموطن کشتار و افگندن زندان به و خیان  از آنکه بدون مجااد،

 «.باشد شرمسار

 موودنظر را ایشووعله مرتوودان و سووتم  و خلقوو  و پرچموو  میهنفروشووان بووارز آقووای اگوور

 آن از بیشوتر مزبوور خاینوان بلو  کوه باشود موافوق او بوا توانسو مو  ارکوه داش ،م 

 یو  ولو . باشوند شرمسوار شودن «ای آی س » و بنیادگرایان پش  از که اندشرفباخته

 زنجیر در اایکمونیس  مقاوم  از شرمساری. اوس  خود حا  شامل امکالن شرمساری
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 مور  و شوکنجه و دشواری ار استقبا  به «کمونیزم بادزنده» شعار با که دنیا زنجیرب  یا

 و انقالبیوون نهوادن بوا مگور بوارز  آقوای اسو  درسو . کننودنمو  خومسور اما روندم 

 پیورو، ترکیه، اند، اایکمونیس  خون و خروش برابر در ترازو،پله ی  در سیاس فواحش

 کنید م  شرمساری و زبون  احساس...و ایران

 :مقاله جمله آخرین اما

 نشده غرق گوناگون فساد به و ویران مدنی  عصر این در ما کشور اندازه به کشوری ایچ»

 «شد  خوااد چه مل  و مل  این سرنوش  که نیس  معلوم و

 «ملو  و ملو  این» سرنوش  ،«نظام» حفظ با شما نیستید؛ کرده گم راه چندان شما نه،

. بمانود بواق  آنوان امریکوای  صاحبان و اسالم  اایگروه دس  در کماکان خواایدم  را

 بوار اجتمواع  توامات وضع ی  وقت  که لنین حرف این به توجه با اامارکسیس  لیکن

 «نظام» برانداختن در را خروج راه اس ، وضع خود تغییر آن از رستن راه بهترین آورد،م 

 اخوالق و شوما اخوالق بوین دیگور موااوی فورق اینسو  و. دانندم  حامیانش و مافیای 

 !ااکمونیس 

 از وکالو  بوه ظواار مصوطف  آقوای از بایود را اواخلق  و ااپرچم  بر تانانتقادات پاسخ

 در عضووی  یدعوتناموه ضومیمه بوه نماییود دریافو ...  و علووم  رنجبر، کبیر گالبزوی،

 بورای مشوکل  چوه توان حواد کموونیزمضود و گرایو امریکا با شما راست ،. «مل  جبهه»

 دارید  «مل  جبهه» به پیوستن التیرمع

 خاینوان با ااکمونیس  خل  با شما زیرا بجاس  بارز آقای شما امثا  و شما از پرسش این

 نبرداوای تواریخ در ااکمونیسو  سوتر  نقوش وارسویاف و وارمحقق نف  و کمونیزم به

 کنیدم  سقوط جای  امان به سرانجام امروز، و گذشته در ارتجاع ضد و امپریالیست ضد

 اایکمونیسو ضود کلیوه بورای ایتوازه روسویاا  آن، در زدنغوطه با ظاار مصطف  که

 .اس  کرده کمای  مآب«دموکرات»
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 پور حضوور ظاار جان مصطف  زیرا داندنم  عار را «مل  جبهه» در عضوی  بارز آقای -9

 اخووان ، میهنفروشان با شهزاده یخاینانه امدست  این تقبیح در او و دارد آن در تاللوی 

 .اس  ننوشته ایکلمه خلق  و پرچم 

 و اواخووری خربوزه یاد به!« شاه ظاار محمد غرورآفرین دوران» نوشته در بارز جناب -2

 کوه افتودمو  ملوکانه ذات برابر از گذش  رسم و حضوری چمن در سرخ و سبز چراغهای

 تصوویر تالیو  را ظاارشواه دوره نشوین،فرانسه روشنفکر ی  وقت . اس  انگیزرق  بسیار

 دردنواک ادعوای ایون از چورا شوان عرب  و پاکستان  اربابان و وسطای قرون طالبان کند،

 بور المواس و توال بوه که بود حاکم  یامن چنان افغانستان در طالبان دوره در که بشرمند

 شد نم  دراز دزدی دس  ام افتاده سرک

 و خوریهوا خربووزه یواد به!« شاه ظاار محمد آفرین غرور دوران» نوشته در بارز جناب -0

 کوه افتودمو  ملوکانه ذات برابر از گذش  رسم و حضوری چمن در سرخ و سبز چراغهای

 تصوویر تالیو  را ظاارشواه دوره نشوین،فرانسه روشنفکر ی  وقت . اس  انگیزرق  بسیار

 دردنواک ادعوای ایون از چورا شوان عرب  و پاکستان  اربابان و وسطای قرون طالبان کند،

 بور المواس و توال بوه که بود حاکم  ینام چنان افغانستان در طالبان دوره در که بشرمند

 شد نم  دراز دزدی دس  ام افتاده سرک

 یومژر و امریکوا و آمدنود وجوود بوه بیشوماری اوایرسوانه افغانسوتان، اشوغا  از پس -4

 اوارسانه واقعا! خوانندم  فردمنحصربه جهان در را کشور در مطبوعاتآزادی نشانده،دس 

 نوشوتن الوسوعحت  و ،«موجود نظام» اشغالگر، نیرواای حضور توجیه شرط به اند «آزاد»

 .جهادی جنایتکاران از بردننام بدون طالبان علیه

 کنود خیوا  کوه باشود دو طاقو  به احمق یا «ای آی س » مزدکم مبلغ باید نفر ی  -5

 نویم و دو حودود و دالور بیلیوون 733 پول  ارزش به نظام  پایگاه 733 از اضافه با امریکا

 توامین بلکوه آقوای  خاطر به نه جهان، سراسر در عمله ازار صداا و نظام  پرسنل ملیون

 .اس  فعا  جهان در صلح
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 فئودالیزم طرفدار و زنضد دموکراتی ،ضد ارتجاع ، عمیقاً گرایش اسالم  بنیادگرای  -6

 بوورژوازیخورده و بینوایوان داقانوان، کارگران، منافع از ایچوجه به و س داریسرمایه و

 اجتمواع  -اقتصوادی سواخ  بنوابر اگرچوه اسوالم بنیادگرای . کنندنم  نمایندگ  فقیر

 حراسو . باشندم  مشابه امبا سیاس  و ایدوولوژی  نظر از اما اند،متفاوت ام از کشوراا

 اجتماع ،وعدال  کمونیزم با خون  دشمن  و داری،سرمایه و استثمار خصوص ،مالکی  از

 عوالوه جهادی و طالب آدمکشان. : دادم  پیوند کمونیزمضد و امپریالیزم با را بنیادگرای 

 کلفو  یرشوته انود، آنهوا مقاصد اجرای وآل  «آی اس آی» و امپریالیزم متلوق آنکه بر

. سوازدمو  بودن یو  در رو  دو امپریوالیزم بوا را نوانآ فئوودالیزم، و داریسرمایه از دفا 

 تشودید و امپریالیزم با دوباره وصل  فردای طالبان، ی«طلبانهاستقال » امروزی کشمکش

 نوه داریسرمایه طرفدار نیرواای. داش  خوااد پ  در را مردم بر وحشیانه استثمار و ستم

 گواا اوم ارچند کند عاق را آنها خواادم  امپریالیزم نه و اندطالق خوااان امپریالیزم از

 .اس  خانوادگ  نزاع  نهای تحلیل در آنها نزا . باشند شده کشانده ام با گرم نزا  به

 را آزادیکوش و مرتجوع اسوتتوان مغوز توا طالبوان کوه دیگور نیوروی ار و ااترتسکیس 

 چشوم بوه اوم و خوود موردم چشم به ام دانندم  پشتیبان  درخور و «امپریالیس ضد»

 یموادهآ امتیوازات  انودک گورفتن بوا بنیادگرایوان. پاشوندم  خاک عمالً افغانستان مردم

 از جنایتکوارتر و تورفاسود دولتو  دراور شورک  و امپریوالیزم با خاینانه یمعامله ارگونه

 الوم کستادیو» اسقف شانمسیح  برادر ستن این در استقال  از آنان واامه. اند شانخود

 :راند زبان به بود پرتگا  مستعمره انوز موزامبی  وقت  که اویداس  «پریرو

 انجامود؛مو  کمونیزم به فق  این زیرا بتوااند استقال  نباید موزامبی  مردم» 

 و رفواه شوودم  کوشش و اس  احترام مورد مردم حقوق و شده تامین ااآزادی

 .«شود تامین افراد امه اجتماع پیشرف 

 و قتول و گفوتن دروغ موثالً براینکوه دایور اوم را کان  «اخالق مطلقیات» مارکسیزم، -7

 غلو  و اخالقو غیور مکان  و زمان درار و امه برای و امیشه مردم ضد دولت  براندازی

 دروغ دیگوری، یوا خود از دفا  برای قتل اس  ممکن چطور و چرا. نمود ثاب  واا  اس ،
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 و اسوتثمارگر و فاسود دولتو  برانودازی و موردم، و انقالب  امری سود به و دشمن برابر در

 باشد  «بد» و «اخالق  غیر» مستبد،

 بنیادگرایوان مفتیوان از شوناسحوق. ن. داکتورش وجیوزه این بودنمستره نحو امین به

 :فرموده «افغانستان جهاد سیاس  تحورت» کتابش در که اس  نمایانوطن 

 خودخوواا  آز، و حرص که اس  مرکب  معجون آدم  سرش  و فطرت اصورً»

 دیوو ایون ارگواه و. اسو  عجوین آن خلق  مایه در امه خطا، و صواب نفس، و

 به را خود مرکوب نگردد، رام نفسان ریاض  و اخالق تربی  با وحش ، و سرکش

 از راوای  و نفس بر سلطه. آوردم  ببار را ااو لغزش و خطرات و بردم  بیرااه

 و اسوتعداد و ظرفیو  و. نیسو  ایساده و سهل کار مادیجهان کشش و افسون

 شرغورن از و بگذرد سالم  به خطرگااها از تا خواادم  خاص  ریاض  و تربیه

 «.بماند امان در رویآدم

 گفو نمو  دروغ بایود داشو نمو  فئوودال  —بوورژوا اخوالق اگر جهادی «پردازنظریه»

 در فقو  و فقو  را «وحش  و سرکش دیواای» مست  و جانورمنشانه «سرش وفطرت»و

 دوسوتم، خلیلو ، محسون ، عبودهلل، محقق، قانون ، سیاف، ربان ، سرورانش و خود درون

 ایون جهوادی یپیشوه جنایو  «قیادیوان» پلیود ذات و دیدم ...  و محمد عطا اسماعیل،

 .کردنم  تواین طورکل  به «آدم » به و دادنم  تسری امگان به را »رویآدم غورن»

 جهوادی «وحشو  و سورکش دیوو» تسوتیر در شاعربدمسول  یروده و د  اگور اکذا و

 گیورایش صدای و آانگ با را آن شعورجهادی، با و مشهور آوازخوان و سرودنم  بود،نم 

 چورا. «سوازم م  خودم آخر/  سازم م  ام فردوس/  ساختم جهنم گر» که خواندنم 

 و ویوران سرشوان بور را کاشوانه و خانوه و نکورده خونحمام غسل خود دس  به مردم که

 کوه —باشود برآموده جهادی اراذ  از ستنگوی  مقام در شاعر اگر و. سازندنم  «جهنم»

 اوایزخوم گوذار مرام فرشتگان به ارگز نامبرده آشامان خون که بداند ،— اس  برآمده

 .شد نتوااند بد  ما مردم و وطن
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 را وسویله اودف اگرچه که اند آن بر لنین و مارکس آموزش کنه درک با ااکمونیس  -8

 از مرجحتر اخالقاً چیزی به توسل که گردد انتتاب طوری باید وسیله اما نماید،م  توجیه

 .نباشد مقدور آن

 فرموان عمور موال جناب از که باشد زدهفل  سیااروزو شوربت ، باید چقدر ما مل  و -1

 فرانوگ و علوم یخوردهقسم دشمن ااسقوی از بدتر که خونتور ی «امیرالمومنین» برد،

 .اس 

 برخو  مترقو  نقوش ندیودن و سوتیزیدیون بوه مورا حرفها این دیدن با بارز، آقای -93

 در سوتیزیدیون حاضور حوا  در مون گموان به. نسازید متهم متتلف ادیان در روحانیون

 از سرسوتتانه دفوا )  جودی کوار از فرار و سیاس  رابالیگری بلکه نه انارشیزم افغانستان،

 برضوود زبووان و قوووم و دیوون اوور از سووتمدیدگان سوواختن متشووکل و ومتحوود سووکورریزم

 برخووورد پیرامووون لنووین آموووزش. اسوو ( آنووان واژگووون  و چوبدسووتهایش و امپریووالیزم

 .دارد صراح  دین به ااکمونیس 

 اوا،کشوور برخو  در بتوشراوای  و کوارگری مبوارزات در روحانیون مثب  نقش انکار و

 و علوم بوا کلیسوا ضودی  انکارانکیزیسویون، کوه باشدم  غیرواقعبینانه و امانقدرکوردل 

 سوایر و ایوران و افغانسوتان در بنیادگرایوان انکارجنایتهوای و اوافاشیسو  با آن امکاری

 .نژاد احمدی سب  به انکاراالوکاس  که اس  نازیست  و احمقانه وامانقدر کشوراا؛

 و الجزایور و لبنوان فلسوطین، در غیوره و الوهحزب و حماس بنیادگرای احزاب ایجاد -99

 .سکورر و مترق  نیرواای علیه امریکا و اسراویل توس  عرب  کشوراای دیگر

 فرمووده خمینو  رابرش که سروش کریم داکتر ایران رژیم پردازنظریه میان این در -92

 اوم ارغ... داننودمو  حیووان را انسوان دانند،م  اقتصاد را چیز امه زیربنای که اینهای »

 :گویدم  ،«اس  اقتصادش چیزش امه زیربنای

 پودرام، لطیوف مثول بودنامش واواکو  مقلودان و! «جسو  ااموزه در باید را مارکسیزم» 

 نووکر دینو  روشونفکران ایون! نمایندم  اعالم «مرده» را مارکسیزم وغیره زریاب رانورد
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 پواره را مارکسویزم درسوت  بوه زیورا اندبجانب حق افغانستان، و ایران در مسل  تبهکاران

 باشوند شوده بندیبسته «امروزی» و «مدرن» ام ارقدر — شان نظرات افشاگر و کننده

 .اند داده تشتی  —

 بتوانود بوارز آقوای توا کوردمو  باید چه فرایتته اندیشمند آن نیس  معلوم بنابرین -90

 اجتمواع عودال  طرفدار کاف  حد به و بری( بارز نعیم) وی ستیزی کمونیزم از که بفهمد

 «طورد روس کمونیسوتهای» را وینسوبی  تئووری شوده کوه اوم خواطر امینبه و. بود

 .کردندنم 

 و اطالعوات. اسو  پایوانبو  کاونوات، بیکرانگو  میزان به بلکه نه بسته نظام  علم، -94

 را جدیودی تضواداای و شد خوااند امروزین کشفیات و اطالعات جاگزین دیروز کشفیات

 بتشوید، غنوا را دیالکتیو  ماتریوالیزم نسوبی ، تئوری امچنانکه. ساخ  خوااند آشکار

 دانوده شوتاب نیرومندترین» وسیله به سویس در بشری  تاریخ علم  آزمایش بزرگترین

 عصوای مطمئنواً و گوذارد خوااود صوحه دیالکتی  ماتریالیزم اصو  درست  بر نیز «ذرات

 در آنووان طووالب  و جهوادی مووزدوران و امپریالیسوو  جنایتکواران و علووم دشوومنان دسو 

 .شد نتوااد افغانستان

 دان،منطوق ،(نشوود اشوتباه زینویوف گئورک  با( )2336 -9122) زینویف ندر الکسا -95

 آنجوا در 9111 تا و شد تبعید آلمان به 9178 در که کمونیس ضد اینویسنده و فیلسوف

 .زیس 

 در کوه را مور  یآسوتانه در لنین ااینامه زخارف،.  ا. و تاریت  علوم کاندید اخیرا -96

. ندارند تعلق لنین به آنها که گرفته نتیجه و کرده تحلیل و تجزیه نوشته، استالین از انتقاد

 .اس  شده چاپ «مولنیا» کارگری نشریه در او تحقیقات نتای 

 را آن اسوتالین کوه – شووروی بوروکراسو  بعود به 9123 سالهای از ای،نوشته بنابر -97

 نتبگوان بوه اداریماشین ی  از — خواندم  حزب اایسازمان درون در بورژوازی مظهر

 دگرگوون پرولتری انقالب خصم به ایفزاینده صورت به و داقانان و کارگران مافوق حاکم
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 .شد

 تصور به: »گف  انگلستان در شوروی سفیر زمان  و ترتسکیزم لیدران از سوکولنیکف -98

 خوااود خفه را ما و گرفته را اروپا که بود فاتح داریسرمایه صورت ترینمتشکل فاشیزم ما

 برمال را «اپوزیسیون» ماای  تنهای  به جمله این.« بیاییم کنار آن با اس  بهتر پس. کرد

 .نمایدم 

 : که بود امریکا جمهور رویس ترومن حرف این ااامپریالیس  تمام نی  و حا  زبان -91

 آلموان کوه ببینویم اگور. بشوتابد باشد بازنده که طرف  ار کم  به باید امریکا»

 کم  آلمان به باید باشد برنده روسیه اگر. کنیم کم  روسیه به باید اس  برنده

 .«بکشند را یکدیگر توانندم  ارقدر آنها بگذار بنابرین و کنیم

 در اوافاشیس  اشغال  اراض  در که بودند اوکراوین  و روس  خاین دو بندر ورسف، -23

 «گوران مجوازات. »کردنود خیانو  خوود سوسیالیست  میهن به و امکاری آنها با شوروی

 .بودند دشمنیاران گونه امین از گروا  نیز کریمه

 بوا شووروی،ضود کتواب 23 از بویش نویسنده( 9197 متولد) کانکوس  رابرت داکتر -29

 و سوازمانها علیوه و درآمود استتبارات  اایاداره خدم  به بریتانیا، کمونیس  حزب ترک

 نگوارگر اسحق حقیرترش مینوت با شباات  چه. کرد جاسوس  مترق  و کمونیس  عناصر

 و بوسید را عمر مال پااای بعد پیوس ، جنایتکار اسالم جمعی  به برید، مارکسیزم از که

 مارکسیزم ضد بر اس  ساخته اشکله از ارچه دین  جنایتکاران ایدوولو  منحیث اکنون

 .پراکندم 

 اموه تقریبواً کوه داد گوزارش امریکوا خارجوه وزیر به مسکو در امریکا سفیر دیویس -22

 و بودنود مقصر متهمان که شدند متقاعد مسکو، محاکمات در حاضر خارج  اایدیپلمات

 .شکس  درام را نازیها پنجم ستون شوروی واقع در

 در اینترنیو  در «اسوتالینیزم» و اسوتالین دربواره دروغها افشاگر کتابهای بارز، آقای -20
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 یترجموه کان البرت و سیرز مایکل از «بزر  توطئه» آنها، مهمترین از یک . اند دسترس

 .اس  برقرار(« توفان) ایران کار حزب» سای  در ماکان

 بسوا چه زنده، دیگر صبا  چند استالین و ماندم  بلشویک  شوروی، اتحاد حزب اگر -24

 .شدم  کشیده متعددی امپریالیست  جنگ  اایماشین «لچ  و روده» که

 را مواوو و استالین شتصی  و زندگ  حقایق آن که اند ام ی«منتقدان» اصطال  به -25

 عملو  و فکری بضاع ب  و گرمعامله روشنفکران اکثر مرض امان واین. گیرندم  ایچ به

 .اس  دیگری بحث که باشدم 




